
FRANÇA

Arcs Extrême

• A 2000 metros de altitude, o 
Village ideal para aqueles que 
querem desporto real, para mais 
de 18 anos

• A liberdade de esquiar ao ritmo 
do seu coração, para obter o 
máximo proveito das suas férias

• Uma área de ski para todos os 
níveis e uma nova sala de fitness 
com uma magnífica vista sobre as 
pistas

• O calor da atmosfera de 
montanha num ambiente moderno, 
contemporâneo

• Festa com outros adultos, manhã, 
tarde e noite

Destaques do Resort:
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Standard

Alojamento

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Standard 13 Varanda 1 - 2

Standard Room - Lounge Corner 18 Área de lounge, Varanda 1 - 2

Quarto Standard - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida 23 Varanda 1 - 2

Standard Room - Mobility Accessible - 
Lounge Corner 35 Área de lounge, Varanda 1 - 2

Equipment
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Cofre de segurança
•  Heating
•  Tipo de tomada F, 220 – 240 V
•  Tipo de tomada C: 200-240 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Secador de cabelo
•  Produtos de marca (champô, gel de 

banho, loção corporal, etc.)

Services
•  Serviço de bagagem
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Desportos & 
Atividades**

Desportos de Inverno

Aulas de grupo Acesso livre Com um custo 
extra Idade Min. (anos)

Ski
Lições para todos 
os níveis (francês / 
inglês)

18 anos

Snowboard
Lições para todos 
os níveis (francês / 
inglês)

18 anos

Piscina* ✓

Actividades propostas na 
Estância de Ski* ✓

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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Desporto Terrestre & Lazer

Aulas de grupo Acesso livre Com um custo 
extra Idade Min. (anos)

Fitness

Aulas de grupo 
para todos os 
níveis (podem 
ser aplicadas 
restrições de 
idade) / Acesso 
Livre

18 anos

Entertainment ✓

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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O Varet
Restaurante principal

L’Aiguille Rouge
Restaurante de especialidade

Atmosfera aconchegante neste restaurante 
calorosa que lhe oferece um serviço de buffet 
internacional em torno de temas, para todas as 
suas refeições.

Este restaurante de especialidades da Saboía 
(fondue e grill) recebe-o para jantar num 
ambiente íntimo, com serviço de mesa. Mediante 
reserva, na recepção.
Restaurante mobilado com mesas para 2 a 
8 pessoas.
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Bares
O bar principal
Bar principal

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY, 

Mapa da área de ski

2000m
Ski-in / Ski-out Village

3250m
Altitude máxima

1200m
Altitude mínima

Número de pistas de esqui

16 42 55 10200
km

Pistas de Esqui Alpino
53

Pistas de esqui de fundo

43 km

Zona Freeride Zona de Diversão

Informações práticas
Adress
CLUB MED ARCS EXTREME
BOURG ST MAURICE, Savoie - Arcs Extrême
LES ARCS, França

 Hygiene & Safety
Juntos em Segurança. O Club Med implementou novas medidas de higiene e segurança para lhe 
oferecer paz de espírito e uma experiência muito alegre.

 Easy arrival
Serviço de Easy Arrival*
Registe-se e administre os seus dados online, teremos tudo pronto para a sua chegada :
Check-in fácil - check-out
Detalhes do equipamento de esqui e snowboard
Registo de aulas de esqui 
Inscrição no clube das crianças 
Conta online Club Med
Disponível no seu Espaço de Membro
*Selecção de serviços de acordo com Resorts

 Check-in/Check-out
Os horários de chegada e de partida:
Semana no Club (domingo a domingo) ou estadias livres (estadias de 7 dias ou menos de 7 dias não 
começam ao domingo):
> Esperamos por si no resort entre as 15h e as 20h. Os quartos estarão disponíveis no período da tarde. 
> Em caso de chegada antecipada, o almoço será proposto (com suplemento), dependendo da 
disponibilidade de Village.
> O último dia, pedimos-lhe para desocupar o seu quarto às 10h para uma partida até às 15h.
Estadias Curtas (domingo a quinta-feira ou quinta-feira a domingo):
> Esperamos por si no resort entre as 17h e 20h. Os quartos estarão disponíveis a partir das 18h. 
> Em caso de chegada antecipada, o almoço será proposto (com suplemento), dependendo da 
disponibilidade de Village. 
> O último dia, pedimos-lhe para desocupar o seu quarto às 13:30 para partir às 17h.
Em caso de horários diferente ser-lhe-á comunicado os horários à sua chegada.

 Transferes
Grenoble Alpes Isère Airport (120 min)
Lyon St Exupery airport (150 min)
Chambery-Voglans airport (45 min)
Geneva-Cointrin airport (135 min)

 My Club Med App
My Club Med App : Tudo o que precisa é do My Club Med App - o seu companheiro de viagem ideal 
para preparar e organizar a sua estadia. Descubra o mapa do Resort, instalações e actividades, e 
desfrute de serviços dedicados para aproveitar ao máximo a sua estadia. 
Descarregue o My Club Med App na Loja App ou no Google Play
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