Rio das Pedras
Brazilië

Ten zuiden van Rio, in natuurgebied Mata Atlântica

Resort highlights
• In deze tropische omgeving ontdekt u de
diversiteit van het woud
• Een ontspannen vakantie in dit Resort in
koloniale stijl, met stiltezwembad
• Waterskiën of wakeboarden in een
beschermde kreek
• Verblijf in een Familie Suite in de nieuwe
5 Trident Luxury Space met prachtig
zwembad en lounge bar

∑ BRAZILIË – RIO DAS PEDRAS

CLUB MED RIO DAS PEDRAS
BR 101 KM 445,5 RODOVIA RIO SANTOS, MANGARATIBA, RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
23860-000, Brazil

Samenvatting
Veilig blijven, doen we samen. Club Med heeft nieuwe
maatregelen toegepast voor uw rust gecombineerd met een
fantastische vakantie.

Sport & Activiteiten
Alles wat u nodig heeft, vindt u in de My Club Med-app
- uw ideale reisgenoot om uw vakantie voor te bereiden
en te organiseren. Ontdek de plattegrond van het Resort,
de infrastructuur en activiteiten en profiteer van speciale
services om het meeste uit uw vakantie te halen.
Download My Club Med App in de App Store of Google Play
Easy Arrival Service*
Registreer en beheer uw gegevens online, wij zullen alles
voorbereiden om uw aankomst te vergemakkelijken:
Gemakkelijk in- en uitchecken
Details ski- en snowboarduitrusting
Registratie voor skilessen
Informatie voor kinderopvang
Club Med-account online
Beschikbaar in uw Customer Space
*Selectie van services per Resort afhankelijk

Zwembaden
Kinderen
Restaurant & Bars
Accommodatie
Exclusive Collection Zone
Maak uw vakantie nog specialer
Praktische informatie
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Sport & Activiteiten**

Watersport
Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

Groepslessen alle
niveaus

8 jaar oud

Altijd

Vrije toegang

6 jaar oud

Altijd

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

Groepslessen
Waterskiën en Wakeboarden
Kayak

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Landsport & Vrije tijd
Groepslessen

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Boogschieten

Kennismakingsles
in groep

6 jaar oud

Altijd

Tennis

Groepslessen alle
niveaus

4 jaar oud

Altijd

Fitness

Groepslessen alle
niveaus / Vrije
toegang

16 jaar oud

Altijd

4 jaar oud

Altijd

Team sports*

ü

Ontspanning
Activiteiten in het zwembad

ü

Vrije toegang

Altijd

Vrije toegang

16 jaar oud

ü

Creatieve workshop*

Altijd
Altijd

Kookdemonstraties

Vrije toegang

Altijd

Petanque

Vrije toegang

Altijd

Tafeltennis

Vrije toegang

Altijd

Romantic dinner*

ü

ü

Altijd

Excursion*

ü

ü

Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten
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Zwembaden

Zwembaden
HOOFDZWEMBAD

ZEN ZWEMBAD

Buitenzwembad

Buitenzwembad

Verwarmd

Dit zoetwaterzwembad ligt
in een rustige omgeving waar
u heerlijk kunt ontspannen
met uitzicht op zee. Enkel
toegankelijk voor volwassenen
vanaf 16 jaar. Er zijn
ligstoelen, parasols en douches
aanwezig.

Dit zoetwaterbad met
overloop heeft drie delen,
waarvan een voor kinderen.
Er zijn teakhouten ligstoelen,
parasols en douches aanwezig.

KINDERZWEMBAD
Buitenzwembad
Verwarmd
Open, op bepaalde uren, voor
ouders en kinderen.
Bij Petit Club Med en Mini
Club Med kunnen uw kinderen
zich vermaken in het ondiepe
zwembad. Jonge G.M’s houden
ervan om af te koelen in het
water, of ze nu spelletjes
spelen, sporten of gewoon
ontspannen. Verwarmd van
april tot november.
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Kinderen

Kinderclubs
Leeftijd

Naam

2 tot en met
3 jaar

Petit Club Med®*

4 tot en met
10 jaar

Mini Club Med®

Inbegrepen activiteiten

11 tot en met
Junior Club Med
17 jaar

Activiteiten op aanvraag

Beschikbare data

Avond, Creatieve
workshops, Spelletjes,
Wandelen, Shows

Altijd

Groepslessen, Groepslessen,
Groepslessen, Kajak

Altijd

Groepslessen, Groepslessen,
Groepslessen

Altijd

Kinderactiviteiten
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten

2 tot en met
3 jaar

Club Med Amazing Family!, Vrije toegang tot het zwembad,
Family Shows, Snacktime

4 tot en met
10 jaar

Club Med Amazing Family!, Vrije toegang tot het zwembad,
Family Shows, Creatieve en artistieke activiteiten,
Snacktime, Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, Free
access to tennis courts

Activiteiten op aanvraag

Club Med Amazing Family!, Vrije toegang tot het zwembad,
11 tot en met
Creatieve en artistieke activiteiten, Snacktime, Toernooien &
17 jaar
spelletjes, Waterspelletjes, Free access to tennis courts

*op aanvraag
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Kinderen

Kinderservices
Inbegrepen activiteiten & faciliteiten

Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar

Leeftijd

Club Med Baby Welcome®

Babysit

2 tot en met
3 jaar

Easy Arrival

Avondservice, Babysit

4 tot en met
10 jaar

Easy Arrival

Babysit

11 tot en met
17 jaar

Easy Arrival

*op aanvraag
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Restaurants

Restaurants
Bars
HOOFDBAR
Hoofdbar
COPACABANA BAR
Beach Bar
BAR ’JANGANDA’
Gourmet Lounge Bar
DE ZWEMBAD BAR
Zwembad bar
LOUNGE BAR LA RESERVE
Exclusive Collection Bar
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Hoofdrestaurant
Hoofdrestaurant
Dit in Braziliaanse stijl ingerichte restaurant in het centrum van Resort Rio das
Pedras is grotendeels naar buiten gericht. In deze gezellig ingerichte ruimte
maakt u uw keuze van de internationale maaltijdbuffetten.In de 6 zalen van dit
restaurant is roken niet toegestaan.Er zijn tafels aanwezig voor 4 tot 8 personen.
Het hoofdrestaurant is gesloten van 4 mei tot 4 oktober 2019. Gedurende deze
periode worden alle maaltijden geserveerd in het specialiteitenrestaurant Jangada.

Restaurant ’Janganda’
Specialiteitenrestaurant
Dit karakteristieke restaurant met buitengedeelte ligt in de buurt van het riviertje
dat door Rio das Pedras (ten zuiden van Rio de Janeiro)stroomt. U kunt er terecht
voor ontbijt, late lunch en een diner van Braziliaanse specialiteiten. ’s Avonds
kunt u hier dineren na reservering bij de receptie. Bediening aan tafel. In deze
ruimte is roken niet toegestaan.Er zijn tafels aanwezig voor 4 tot 8 personen.
Het specialiteitenrestaurant ’Janganda’ is gesloten van 5 februari tot 4 mei 2019.
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Accommodatie

Deluxe

Superior
Highlights

Superior kamer

Minimale
oppervlakte
(m²)
27

Superior familiekamer

37

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

Family Superior
Room - Duplex

37

Duplex familiekamer, 1 - 5
Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

Categorie

Naam

Superior

8

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

1-3

Douche, Haardroger,
Gastenset met
merkproducten
(shampoo, douchegel,
crème enz), Dubbele
wastafel, Apart toilet
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Haardroger,
Dubbele wastafel,
Apart toilet, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Haardroger,
Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Dubbele wastafel, Apart
toilet, Make-up spiegel
Douche, Haardroger,
Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Dubbele wastafel, Apart
toilet, Make-up spiegel
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

1-5

Superior kamer - Zeezijde 27

kijkt uit op zee

1-3

Superior familiekamer
- Zeezijde

37

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen, kijkt
uit op zee

1-5

Family Superior Room
- Duplex - Sea Side

41

Duplex familiekamer, 1 - 5
Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen, kijkt
uit op zee

Superior kamer 27
Tuinzijde, Resortcentrum

kijkt uit op de tuin

1-3

Superior familiekamer - 37
Tuinzijde, Resortcentrum

Duplex familiekamer, 1 - 5
Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen, kijkt
uit op de tuin

Wasserijservice (met toeslag),
Strandlaken, Bagageservice

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice
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Accommodatie

Categorie

Naam

Family Superior Room
- Duplex - Garden
Side, Resort Centre

Superior kamer Geschikt voor personen
met beperkte mobiliteit

Deluxe

Minimale
oppervlakte
(m²)
37

Capaciteit

Duplex familiekamer, 1 - 5
Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen, kijkt
uit op de tuin

27

1-5

Deluxe kamer - Zeezijde 27

kijkt uit op zee

Family Deluxe Room
- Duplex - Sea Side

41

Duplex familiekamer, 1 - 5
Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen, kijkt
uit op zee

Deluxe Room - Sea
Side, Resort Centre

27

kijkt uit op zee

1-3

Deluxe familiekamer
- Zeezijde

37

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen, kijkt
uit op zee

1-5

Family Deluxe Room
- Duplex - Sea Side,
Resort Centre

41

Duplex familiekamer, 1 - 5
Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen, kijkt
uit op zee

Family Deluxe Room - Sea 41
Side, Resort Centre
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Highlights

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen, kijkt
uit op zee

1-3

1-5

Badkamer

Douche, Haardroger,
Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Dubbele wastafel, Apart
toilet, Make-up spiegel
Douche, Apart toilet,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)
Douche, Dubbele wastafel,
Apart toilet, Badjas,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)
Douche, Dubbele wastafel,
Apart toilet, Badjas,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)
Douche, Dubbele wastafel,
Apart toilet, Badjas,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)
Douche, Apart toilet,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Dubbele wastafel, Badjas,
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)

Materiaal en services

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Kamer wordt in orde gebracht
voor de nacht, Wasserijservice
(met toeslag), Strandlaken,
Bagageservice, Op aanvraag
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)

Kamer wordt in orde gebracht
voor de nacht, Wasserijservice
(met toeslag), Strandlaken,
Bagageservice, Op aanvraag
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)

Kamer wordt in orde gebracht
voor de nacht, Wasserijservice
(met toeslag), Strandlaken,
Bagageservice, Op aanvraag
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
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Accommodatie

Categorie

Naam

Exclusive
Collection’
Zone

Suite ’Exclusive
Collection’ Zone

Penthouse
Suite ’Exclusive
Collection’ Zone

10

Minimale
oppervlakte
(m²)
70

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Afzonderlijke Salon

1-4

Ligbad, Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Verwarmd
handdoekrek, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)

70

Afzonderlijke Salon

1-2

Materiaal en services

Champagne per glas
geserveerd vanaf 18.00 uur in
de privélounge, Gratis lunch
voor G.M.s® die vóór 15:00
uur aankomen, Bagageservice
in de kamer, Zwembad enkel
toegankelijk voor G.M.s®
die in de Suites logeren,
Inclusief roomservice voor het
continentaal ontbijt, Voorrang
op reserveringen in de Club
Med Spa, Privé bar & snacking
opties bij de persoonlijke
hotelservice, Exclusieve
hotelservice, Kamer wordt in
orde gebracht voor de nacht,
Wasserijservice (met toeslag),
Strandlaken, Schoonmaakservice,
Roomservice met toeslag van
11u tot 23u, Premium wifi,
Voorrang op reservering bij
specialiteitenrestaurant,
Transfer-upgrade voor G.M.s®
met transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
Champagne per glas
Douche, Haardroger,
geserveerd vanaf 18.00 uur in
Verwarmd handdoekrek,
de privélounge, Gratis lunch
Gastenset met
merkproducten (shampoo, voor G.M.s® die vóór 15:00
uur aankomen, Bagageservice
douchegel, crème enz),
Ligbad, Dubbele wastafel, in de kamer, Zwembad enkel
toegankelijk voor G.M.s®
Apart toilet, Badjas,
Pantoffels, Make-up spiegel, die in de Suites logeren,
Inclusief roomservice voor het
Welkomstproducten:
continentaal ontbijt, Voorrang
accessoires
op reserveringen in de Club
(douchekapje, vanity kit,
Med Spa, Privé bar & snacking
manicurekit enz...)
opties bij de persoonlijke
hotelservice, Exclusieve
hotelservice, Kamer wordt in
orde gebracht voor de nacht,
Wasserijservice (met toeslag),
Strandlaken, Schoonmaakservice,
Roomservice met toeslag van
11u tot 23u, Premium wifi,
Voorrang op reservering bij
specialiteitenrestaurant,
Transfer-upgrade voor G.M.s®
met transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
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Exclusive Collection Zone
Dit tropische toevluchtsoord met een exclusief zwembad biedt uitzicht op de zee en een
chique en intieme toevluchtsoord voor stelletjes.

Roomservice, op uw kamer of bij het zwembad, is inbegrepen van 11:00 tot
23:00 uur.
Continentaal ontbijt is inbegrepen voor alle kamers van 07:30 tot 11:00 uur.
Inclusief strijkservice, op aanvraag.

Faciliteiten

De conciërgedienst is er om ervoor te zorgen dat uw verblijf bij Club Med aan
al uw wensen voldoet:

EXCLUSIVE COLLECTION ZONE
PRIVÉZWEMBAD
This freshwater overflow pool
is reserved exclusively for "La
Reserve" residents.

- een toegewijde contactpersoon om de in het resort voorgestelde à-la-carteservices
te reserveren, stomerij *, excursies op maat *, wellnessbehandelingen * beschikbaar
in uw Suite, schoonheidscentrum *, etc.).

- priority toegang tot de all-inclusive activiteiten en diensten in het resort
(reservering van voorrang bij het specialiteitenrestaurant, enz.).

- deskundig advies over de excursies *, activiteiten, evenementen en restaurants
die buiten het Resort worden voorgesteld. Barservice rond het zwembad, inclusief
champagne ’s avonds (1)
Exclusief strand met barservice. Minibar bijgevuld dagelijks met frisdranken.
Wifi-toegang door de 5 Trident Luxury Space.
Priority transfer van het vliegveld naar het Club Med Resort (2).

* Tegen extra kosten.
(1) Bepaalde merken alleen, geserveerd per glas, om 18.00 uur.
(2) Alleen voor klanten met een overdrachtspakket.
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Maak uw vakantie nog specialer*

Excursies
• Nature getaways : Ilha Grande (1/2 dag) / Lopes Mendes (1/2 dag)
• Verbinden met cultuur : Paraty / "Verbinding maken met Cultuur": Rio de Unique / Een ander uitzicht op Rio
• Avontuur : Rafting

*op aanvraag
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Praktische informatie

CLUB MED RIO DAS PEDRAS
Geen minimum leeftijd

Informatie
CHECK-IN/CHECK-OUT
Tijden van aankomst/vertrek uit het Resort:
Voor alle verblijven, aankomst tussen 16.00 en 20.00 uur. GM®’s die
vroeg aankomen, kunnen mogelijk tegen een toeslag lunchen, afhankelijk
van beschikbaarheid.
Kamers beschikbaar tijdens de middag.
De kamers dienen op de vertrekdag om 12.00 uur te zijn verlaten,
voor vertrek uit het Resort om 15.00 uur (inclusief ontbijt en lunch).
Mocht een van deze tijden veranderen, dan worden de herziene tijden
vermeld in uw "Holiday Rendez-Vous".
TRANSFERS
Transfer van en naar Rio de Janeiro Galeao airport (150 min.)
Transfer van en naar Rio de Janeiro Dumont airport (150 min.)
Rio de Janeiro Dumont airport - Exclusive Collection (150 min.)
Rio de Janeiro Galeao airport - Exclusive Collection (150 min.)
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