Trancoso
Brazilië

Braziliaanse bungalows tussen bos en zee

Resort highlights
• Een wandeling langs het strand, het
beoefenen van uw golf of het ervaren van
de sensatie van de vliegende trapeze
• Golfen op de Terravista Golf Course*, een
van de meest spectaculaire banen van
Zuid-Amerika
• Kinderen van 2 en 3 jaar ontmoeten
leeftijdsgenootjes in de Petit Club Med®*
• Gun uzelf pure luxe met onze 5 MONDES
Spa
• Ontdek* Trancoso, Porto Seguro of Arraial
d’Ajuda
* Met toeslag

∑ BRAZILIË – TRANCOSO

CLUB MED TRANCOSO ESTRADA MUNICIPAL
KM 18 FAZENDA TAIPE S / N, TRANCOSO, PORTO SEGURO BA CEP, State van Bahia - Trancoso
45810-000, Brazilië

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
Maak uw vakantie nog specialer
Maak uw vakantie nog specialer
Praktische informatie

2

Publicatiedatum: 30/12/2022 De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige, actuele informatie, contacteer
uw reisagent of de Club Med website. De afbeeldingen zijn niet contractueel en dienen alleen als indicatie.

∑ BRAZILIË – TRANCOSO

Sport & Activiteiten**

Landsport & Vrije tijd
Groepslessen
Circus Trapeze

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Groepslessen alle
niveaus

ü

Mountainbike*
Golf*

Kennismaking /
Gevorderde / Alle
niveaus

Yoga

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

4 jaar oud

Altijd

ü
ü

Altijd
15 jaar oud

Altijd

Groepslessen alle
niveaus

16 jaar oud

Altijd

Fitness

Groepslessen alle
niveaus / Vrije
toegang

16 jaar oud

Altijd

Tennis

Groepslessen alle
niveaus

4 jaar oud

Altijd

Boogschieten

Kennismakingsles
in groep

6 jaar oud

Altijd

Team sports*

Vrije toegang

6 jaar oud

Altijd

ü

Ontspanning
Activiteiten in het zwembad

ü

Altijd

Kennismakingsles
in groep / Vrije
toegang

8 jaar oud

Kookdemonstraties
Tafeltennis
Excursion*

Altijd
Altijd

Vrije toegang

Altijd

ü

ü

Altijd

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

Zwembaden
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HOOFDZWEMBAD

KINDERZWEMBAD

Buitenzwembad

Buitenzwembad

Diepte (min./max.): 1m /
1.7m

Diepte (min./max.): 0.3m /
1m

Dit zoetwaterbad met
overloop is gunstig gelegen in
het centrum van het Resort.
Er zijn ligstoelen, parasols en
douches aanwezig.

Open voor 4 tot 7 jaar
oud en alleen tijdens de
openingstijden van Mini Club
Med.
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.
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Kinderen

Kinderclubs
Leeftijd

Naam

Inbegrepen activiteiten

Activiteiten op aanvraag

Beschikbare data

0 tot 2 jaar

Familie-activiteiten

Altijd

2 tot en met
3 jaar

Petit Club Med®*

Avond, Shows, Creatieve
workshops, Spelletjes,
Wandelen

Altijd

4 tot en met
10 jaar

Mini Club Med®

Groepslessen, Groepslessen,
Avond, Petit Chef Program®,
Shows, Groepslessen

Altijd

Groepslessen, Groepslessen,
Shows, Groepslessen

11 tot en met
Junior Club Med
17 jaar

Spa voor Tieners

Altijd

Kinderactiviteiten
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten

2 tot en met
3 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Family Shows, Snacktime

4 tot en met
10 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Family Shows, Waterpolo,
Snacktime, Toernooien & spelletjes, Free access to tennis
courts

11 tot en met
17 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Waterpolo, Snacktime,
Toernooien & spelletjes, Free access to tennis courts

Activiteiten op aanvraag

*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
STRANDBAR
Beach Bar

Hoofdrestaurant
Hoofdrestaurant
In dit in traditionele stijl ingerichte restaurant in het centrum van Resort Trancoso
kunt u alle maaltijden consumeren. U maakt uw keuze uit de internationale
gerechten van de royale en gevarieerde buffetten. Ruimte waar roken is toegestaan.
Er zijn tafels aanwezig voor 4 tot 8 personen.

Restaurant ’Lua’
Specialiteitenrestaurant
In dit sfeervolle specialiteitenrestaurant kunt u uitsluitend ’s avonds terecht voor
een aangenaam diner met gezin of vrienden. Alleen na reservering bij de receptie
van Trancoso. Bediening aan tafel. In deze ruimte is roken niet toegestaan. Er
zijn tafels aanwezig voor 2 tot 8 personen.
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Accommodatie

Deluxe

Superior
Categorie

Naam

Superior

Family Superior
Room - New

8

Minimale
oppervlakte
(m²)
61

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

1-4

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

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Superior kamer Resortcentrum

34

1-3

Superior familiekamer
- Resortcentrum

42

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

1-4

Superior kamer

34

kijkt uit op de tuin

1-3

Superior familiekamer

42

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

1-4

Superior kamer Geschikt voor personen
met beperkte mobiliteit

34

Superior kamers
met tussendeur Resortcentrum

68

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

4-6

Superior kamers
met tussendeur

68

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

4-6

1-3

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice
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Accommodatie

Minimale
oppervlakte
(m²)
34

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

Salonhoek

1-3

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

Deluxe kamer - Brisa

44

Salonhoek

1-2

Deluxe familiekamer
- Resortcentrum

42

Afzonderlijke
slaapruimte voor de
kinderen, Salonhoek

1-4

Deluxe kamers
met tussendeur Resortcentrum

68

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

4-6

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

Categorie

Naam

Deluxe

Deluxe kamer Resortcentrum
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Kamer wordt in orde gebracht
voor de nacht, Wasserijservice
(met toeslag), Strandlaken,
Bagageservice, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
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Maak uw vakantie nog specialer*

Club Med Spa
Lichaam en geest zijn in goede handen bij onze G.O.s®. Stuk voor stuk discrete, vriendelijke en toegewijde experts die
ervoor zorgen dat uw behandeling een ultiem me-momentje wordt.
Uw zintuigen worden verwend met producten van topkwaliteit die wij speciaal uitkiezen in functie van uw specifieke
wensen en behoeften.

*op aanvraag
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Maak uw vakantie nog specialer*

Excursies
• Verbinden met cultuur : Caraíva / The Mirror Beach / Trancoso Magic / Jaqueira Indigenous Village / Trancoso en
Arraial d’Ajuda (1/2 dag) / Trancoso by night / Arraial d’Ajuda (1/2 dag) / Discovering Brazil

• Avontuur : Fat Bike Rental / Quad adventure / Eco Water Park / Private Speedboat

*op aanvraag
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Praktische informatie

CLUB MED TRANCOSO ESTRADA MUNICIPAL
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 Porto Seguro airport (75 min.)
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