
reinventa as suas fériasO Club Med 
e leva você para os locais mais 
desejados do mundo. 

Seja bem-vindo ao mundo All Inclusive 
de felicidade:

Você sabia? 
Aqui, a Camisa 45 é uma instituição. Em 1995, 

no aniversário de 45 anos da marca, uma camisa 
foi criada para celebrar a data e até hoje é a mais 
comentada e popular entre os G.Ms® disponível 

em diversos estilos na boutique do resort.
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Se eu fosse você, 
não perderia essas dicas!

Saiba mais

#dica 1: 
para garantir a vaga de seus filhos nos clubes 
infantis, faça rapidamente a reserva antes de 

viajar por meio de um formulário online ou 
quando chegar ao resort.

#dica 2: 
baixe o app My Club Med e fique por dentro 

de toda a programação, horários das atividades 
esportivas e mapa do resort. Consulte também 

o dress code das festas e já entre no clima!
 

#dica 3: 
além do restaurante principal, também 

temos o de especialidades. Garanta sua reserva 
antecipadamente, as vagas são limitadas*!

Somos especialistas 
em cuidar de você

Independentemente da sua dieta, temos o menu sob medida 
para você. Encontre todas as opções de gastronomia, com 

alimentos frescos e orgânicos, de pequenos produtores locais.

Aconteceu algum imprevisto ou emergência? Não se preocupe, 
temos enfermaria 24h para fornecer todo o suporte necessário. 

Leve para casa mais 
que boas memórias

Após o seu check-out às 12h você 
voltará para casa com uma bagagem 

de (re)descobertas. Sua satisfação é o 
nosso principal pilar, por isso agradecemos 

se compartilhar seu feedback conosco!. 
Quem sabe a sua próxima parada não seja 

em um dos 70 resorts que temos 
espalhados pelo mundo? 
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O que espera por você? 
A sua única obrigação é relaxar. 

O All Inclusive do Club Med resolve todo o 
resto para você, do início ao fim da sua estada:

TODAS AS REFEIÇÕES E SNACKS

MAIS DE 15 ATIVIDADES 
ESPORTIVAS INCLUSAS 

ENTRETENIMENTO 
DIURNO E NOTURNO

CLUBES INFANTIS A 
PARTIR DE 2 ANOS*

BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO 
ALCOÓLICAS O DIA INTEIRO

(*) CONSULTAR 
CLUBES INFANTIS 
DISPONÍVEIS EM 
CADA RESORT 

(*) CONSULTE A DISPONIBILIDADE
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Agora que chegou ao Club Med, você é nosso G.M.® (Gentil 
Membro). Faça seu check-in a partir das 16h, pegue sua 
pulseira digital para entrar no quarto ou usufruir serviços 

extras ao abrir sua conta, sem precisar de carteira.

Sinta-se em casa, 
mas longe dela
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CHEFE DE RESORT

G.E.
G.O.

A experiência é tão importante 
quanto o destino 

Encontre equipes especializadas e multiculturais formadas pelos G.Os 
(Gentis Organizadores), que te acolhem com entretenimento e em 

todas as atividades, G.Es (Gentis Empregados), que cuidam da limpeza 
e organização de todas as áreas comuns e CDV (Chefe de Village), que 

lidera as equipes e participa ativamente da vida no resort.

CDV
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ÁREAS DE LAZER INTEGRADAS 
COM A NATUREZA


