L’Alpe d’Huez La
Sarenne
FRANÇA

Esquie de dia nas pistas, relaxe na piscina à noite

Destaques do Resort:
• Deixar-se seduzir pelo charme de uma
vila situada no coração dos Alpes
• Esquiar desde a sua porta para testar as
suas capacidades na maior pista preta de
ski da Europa
• Bronzear-se na colina beijada pelo sol a
sul, a praticar ski alpino, snowboard ou
corrida a corta-mato
• Mergulhar na piscina interior aquecida ou
relaxar na sauna
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Mapa

De 1860m a 3330m
237 km de pistas
14
29
34

38

RESORT:
L’ALPE D’HUEZ LA SARENNE
Ski-in / Ski-out Village
Não há idade mínima
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Desportos & Atividades**

Desportos de Inverno
Idade
Min.
(anos)

Datas disponíveis

Ski Alpino

Aulas de
grupo para
todos os
níveis (podem
ser aplicadas
restrições
de idade) /
Intermédio/
avançado

4 anos

Sempre

Ski de fundo

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

12 anos

Sempre

Snowboard

Aulas de
grupo para
todos os
níveis (podem
ser aplicadas
restrições
de idade) /
Intermédio/
avançado

8 anos

Sempre

Com um
custo extra

Actividades propostas na
estância*

ü

Aulas de
grupo

Acesso
livre

Sempre

*Sob pedido
**sob condições climáticas
***Pack green fees para pré-reserva com suplemento
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Desportos & Atividades

Desporto Terrestre & Lazer
Com um
custo extra
Entertainment

Aulas de
grupo

Acesso
livre
ü

Idade
Min.
(anos)

Datas disponíveis
Sempre

*Sob pedido
**sob condições climáticas
***Pack green fees para pré-reserva com suplemento
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Crianças

Clubes Crianças
Idade

4 a 10 anos

Nome

Mini Club Med

11 a 17 anos Junior Club Med

Actividades incluidas

Actividades a pedido

Datas disponíveis

Aulas de grupo com
instrutores da ESF,
Aulas de grupo com
instrutores da ESF, Hora
do espetáculo, Saídas
divertidas

Sempre

Aulas de grupo com
instrutores da ESF,
Aulas de grupo com
instrutores da ESF,
Aulas de grupo com
instrutores da ESF, Hora
do espetáculo

Sempre

Serviços crianças
Idade

Actividades incluidas & instalações

Actividades sob pedido & instalações

4 a 10 anos

Easy Arrival, My Club Med app

Babysitting

11 a 17 anos

Easy Arrival, My Club Med app

*Sob pedido
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Restaurantes
Bares
O BAR PRINCIPAL
O BAR DA DISCOTECA

Restaurantes
O restaurante principal
Restaurante principal
Restaurante com terraço e vista panorâmica sobre as pistas e o vale, que
acolhe a sua família para todas as suas refeições. Ganhe energias graças
aos vários buffets que lhe são oferecidos.Existe um baby-corner onde os
pais podem preparar as refeições dos mais pequenos. Este restaurante, é
climatizado, está mobilado com mesas de 4 a 8 pessoas e cadeiras altas para
bebés.

Les Marmottes
Restaurante de especialidade
Este restaurante de especialidades da Saboía (fondue e grill), recebe-o para
jantar num ambiente íntimo. Mediante reserva, na recepção. Serviço de mesa.
Este restaurante está mobilado com mesas de 2 a 4 lugares e equipado com
cadeiras altas para bebés.
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Alojamento

Standard
Categoria
Standard

7

Nome

Highlights

Quarto Standard
- Marmotte

22

1-2

Quarto familiar
Standard - Marmotte

22

1-3

Quarto Standard

17

1-3

Quarto Standard Acessível a pessoas
com mobilidade
reduzida
Quartos Standard
comunicantes

22

1-3

34

Quartos separados

4-6

Casa de Banho

Instalações e serviços

Chuveiro, Casas de
banho separadas,
Secador de cabelo
Chuveiro, Casas de
banho separadas,
Secador de cabelo
Chuveiro, Casas de
banho separadas,
Secador de cabelo
Chuveiro, Casas de
banho separadas,
Secador de cabelo

Serviço de lavandaria (custo
adicional), Serviço de
bagagem, Serviço de limpeza

Chuveiro, Casas de
banho separadas,
Secador de cabelo

Serviço de lavandaria (custo
adicional), Serviço de
bagagem, Serviço de limpeza
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Informações práticas

Juntos
Segurança.
O
CLUB em
MED
ALPE D’HUEZ
LA SARENNE
Club
Med
implementou
L ALPE D HUEZ, Isère - L’Alpe d’Huez la Sarenne
novas medidas de higiene e
38750, France
segurança para lhe oferecer
paz de espírito e uma
experiência muito alegre.

Informações
CHECK-IN/CHECK-OUT

TRANSFERES

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. > No último dia, pedimoslhe 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. > No último dia, pedimos-lhe para desocupar o seu quarto
às 13:30 para partir às 17h. Em caso de horário diferente ser-lhe-á
comunicado os horários à sua chegada.

Grenoble Alpes Isère Airport
Transfer to/from Lyon St Exupery airport
Transfer to/from Chambery-Voglans airport
Transfer to/from Geneva-Cointrin airport
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