
FRANÇA

Alpe d’Huez

• Deixar-se seduzir pelo charme 
de uma vila situada no coração dos 
Alpes

• Mergulhar na piscina interior 
aquecida ou relaxar na sauna

• 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

• O conforto das suítes espaçosas, 
com a sala de estar bem iluminada, 
aberta para uma varanda

Destaques do Resort:
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FRANÇA

Alpe d’Huez

Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quartos Superiores comunicantes - 
Varanda 46 Varanda mobilada 2 - 4

Quartos Superiores Júnior Familiares 
comunicantes - Varanda 56 zona infantil, Varanda 

mobilada 2 - 6

Quarto Superior Familiar - Varanda 28
Zona de dormir independente 
para as crianças, Varanda 
mobilada

1 - 4

Quarto Superior 23 1 - 2

Quartos Superiores comunicantes 47 2 - 4

Quarto Superior Júnior Familiar 28 zona infantil 1 - 3

Quarto Superior Júnior Familiar 
comunicante com Quarto Superior 51 2 - 5

Quarto Superior Familiar 28 Zona de dormir independente 
para as crianças 1 - 4

Quarto Superior adaptado a pessoas 
com mobilidade reduzida 26 1 - 4

Quarto Superior adaptado a pessoas 
com mobilidade reduzida comunicante 
com o Quarto Superior

49 2 - 4

Quarto Superior adaptado a pessoas 
com mobilidade reduzida - Varanda 39 Varanda mobilada 1 - 3

Quarto Superior adaptado a pessoas 
com mobilidade reduzida - Varanda 
interligada com Quarto Superior

51 Varanda mobilada 2 - 4

Quarto Superior - Varanda 23 Varanda mobilada 1 - 2

Quarto Superior Júnior Familiar - Varanda 28 zona infantil, Varanda 
mobilada 1 - 3

Quartos Superiores Júnior Familiares 
comunicantes 56 zona infantil 2 - 6

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  USB socket
•  Heating
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Lavatórios duplos
•  Casas de banho separadas
•  Secador de cabelo
•  Toalheiro aquecido
•  Produtos de marca (champô, gel de 

banho, loção corporal, etc.)
•  Espelho de ampliação

Services
•  Serviço de bagagem
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Alpe d’Huez

Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Deluxe 29 Área de lounge, Varanda 
mobilada 1 - 2

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Minibar (sem produtos alimentares)
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  USB socket
•  Heating
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Banheira
•  Lavatórios duplos
•  Casas de banho separadas
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Secador de cabelo
•  Toalheiro aquecido
•  Espelho de ampliação
•  Produtos de marca (champô, gel de 

banho, loção corporal, etc.)
•  Comodidades: acessórios (touca de 

banho, kit de produtos de higiene, kit 
de manicure, etc.)

Services
•  Serviço de bagagem
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

reabastecido a pedido
•  Pool towel
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Suite Familiar 52
Zona de dormir independente 
para as crianças, Living Room, 
Varanda mobilada

1 - 4

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  TV
•  Sofá
•  Alto-falantes bluetooth 
•  Máquina de café expresso
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  USB socket
•  Heating
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Lavatórios duplos
•  Casas de banho separadas
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Secador de cabelo
•  Espelho de ampliação
•  Produtos de marca (champô, gel de 

banho, loção corporal, etc.)
•  Banheira
•  Toalheiro aquecido
•  Comodidades: acessórios (touca de 

banho, kit de produtos de higiene, kit 
de manicure, etc.)

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

transfer package
•  Serviço de bagagem no quarto
•  Inclui serviço de quartos para 

pequeno-almoço continental
•  Reserva prioritária no Club Med Spa
•  Premium Wi-Fi
•  Reserva prioritária no Restaurante da 

Especialidade
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

reabastecido diariamente
•  Serviço de abertura de cama
•  Pool towel
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
•  Serviço de limpeza
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Desportos & 
Atividades**

Desportos de Inverno

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

Ski

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

4 anos

Caminhadas

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

12 anos

Snowboard
Lições para todos 
os níveis (francês / 
inglês)

12 anos

Ski de fundo* Todos os níveis ✓

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

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

Yoga by Heberson

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

4 anos

Cardio-Training Acesso Livre 18 anos

Atividades de piscina

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

16 anos

Fitness

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

16 anos

Diversões ✓

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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Piscina coberta
Piscina interior

Shallow pool and separate paddling pool.

Children are under the supervision of their parents or an 
accompanying adult.

Profundidade (min/max): 1.4m / 1.4m

FRANÇA

Alpe d’Huez

Piscinas Club Med Spa by Payot*

Durante quase 100 anos, Payot personificou a excelência francesa e oferece a 
todas as mulheres a oportunidade de revelar a sua verdadeira beleza. Nadia Payot, 
a mulher por detrás da ginástica facial, criou um exercício de 42 movimentos que 
combina o uso de massagens e cuidados com a pele. Fórmulas inovadoras com 
perfumes e texturas sensuais fizeram de Payot um dos principais actores no mundo 
da beleza holística.

*Sob pedido
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Crianças Clubes Crianças

 Idade Nome Actividades incluidas Actividades a 
pedido Datas disponíveis

0 a 2 anos
Baby Club Med® 
(4 a 23 meses de 
idade)*

Oficinas criativas , 
Aprendizagem precoce, 
Caminhadas

Sempre

2 a 3 anos Petit Club Med® 
(2 ao 3 anos)*

Club Med Baby Welcome, 
Hora do espetáculo, 
Oficinas criativas , 
Aprendizagem precoce, 
Caminhadas

Curso "Aprender 
a esquiar e os 
prazeres da neve"

Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med®

Aulas de esqui de grupo 
ESF para crianças, Club 
Med Baby Welcome, Aulas 
de grupo com instrutores da 
ESF, Hora do espetáculo

Sempre

11 a 
17 anos

Aulas de grupo com 
instrutores da ESF, Aulas 
de esqui de grupo ESF 
para adolescentes, Hora do 
espetáculo, Programa de 
desportos de neve

Sempre

Atividades para crianças
 Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

0 a 2 anos "Big snack" em família

2 a 3 anos
Club Med Amazing Family!, Hora do espetáculo 
em família, Acesso gratuito, "Big snack" em família, 
Vibhava Yoga para Pais & Filhos

4 a 10 anos

Club Med Amazing Family!, Hora do espetáculo 
em família, Acesso gratuito, "Big snack" em família, 
Torneios e jogos em família, Vibhava Yoga para Pais 
& Filhos

11 a 17 anos
Club Med Amazing Family!, Hora do espetáculo 
em família, Acesso gratuito, "Big snack" em família, 
Torneios e jogos em família, Botas de neve

Family Spa

*Sob pedido
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Alpe d’Huez

Serviços crianças
 Idade Actividades incluidas & instalações Actividades sob pedido & instalações

0 a 2 anos Easy Arrival, Club Med Baby Welcome® Babysitting

2 a 3 anos Easy Arrival Club Med Baby Welcome, Babysitting

4 a 10 anos Easy Arrival Babysitting

11 a 
17 anos Easy Arrival

*Sob pedido
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O restaurante principal
Restaurante principal

Restaurante Gourmet 
Lounge
Lounge Gourmet

Vista panorâmica das encostas e do vale a partir 
deste restaurante com terraço que lhe dá as 
boas-vindas com a sua família para todas as 
suas refeições.

"Este Verão, o nosso restaurante dá-lhe as 
boas-vindas à noite.
O Gourmet Lounge irá oferecer-lhe uma 
experiência gourmet exclusiva, numa atmosfera 
íntima com uma vista panorâmica sobre o vale.
Com a sua mistura subtil de autenticidade e 
espírito contemporâneo, a decoração quente 
proporciona o pano de fundo ideal para grandes 
produtos locais. 
O espaço adapta-se para proporcionar a 
experiência alimentar perfeita para cada hora do 
dia, desde o pequeno-almoço a partir das 7h30, 
ao piquenique gourmet à hora do almoço, ao 
saboroso e reconfortante chá da tarde, ou a um 
jantar de descoberta. 
A adega do restaurante (à la carte) tem uma 
série de surpresas à disposição; o garçom do 
vinho ajudá-lo-á a escolher o vinho perfeito para 
acompanhar a sua refeição."

FRANÇA

Alpe d’Huez

Bares
O bar principal
Bar principal

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Alpe d’Huez

ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE

Mapa da área de ski

1850m
Ski-in / Ski-out Village

3330m
Altitude máxima

1100m
Altitude mínima

Número de pistas de esqui

16 40 34 43250
km

Pistas de Esqui Alpino
81

Pistas de esqui de fundo

50 km

Zona Freeride Zona de Diversão

Informações práticas
Adress
CLUB MED ALPE D’HUEZ
ALPE D’HUEZ, Isère - L’Alpe d’Huez la Sarenne
38750, 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
Semana clássica (domingo a domingo) ou estadias livres (7 dias ou menos, que não podem iniciar ao 
domingo):
Chegada e quartos disponíveis entre as 15h e as 20h. 
Em caso de chegada antecipada, o almoço poderá ser disponibilizado (com custo extra), de acordo com 
a disponibilidade do resort.
No último dia, a saída dos quartos é feita até às 10h e as partidas antes das 15h.
Estadias curtas de 2 ou 3 noites – fins de semana by Club Med:
Chegada entre as 12h e as 20h. Quartos disponíveis entre as 15h e as 18h.
Oferecemos-lhe o almoço no dia da chegada, para que possa aproveitar ao máximo a sua curta estadia. 
No último dia, a saída dos quartos é feita até às 10h e as partidas antes das 15h.
No caso de horários diferentes, estes ser-lhe-ão comunicados na documentação que lhe é entregue.

 Transferes
Aeroporto de Grenoble-Alpes Isère (90 min)
Aeroporto de Lyon-Saint-Exupéry (150 min)
Chambery-Voglans airport (150 min)
Aeroporto de Genebra-Cointrin (195 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

25


