
Aime la Plagne

Destaques do Resort:

•  Esquiar ou praticar snowboard num local 
onde a natureza se encontra no seu 
melhor

•  Admirar os seus filhos com orgulho a 
aprenderem a esquiar no Mini Club Med

•  Testar novas sensações no big air ou na 
pista olímpica de bobsleigh

•  Desfrutar de uma pausa a qualquer 
momento no terraço ensolarado juntos 
das pistas  Com suplemento.

 FRANÇA

Preparado para um desafio? Basta sair de casa e ir para as 
pistas!
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RESORT:
AIME LA PLAGNE
Ski-in / Ski-out Village
Idade Min. (anos) 2

De 1250m a 3250m
225 km de pistas

18 33 69 10 
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Desportos & Atividades**

Desportos de Inverno

Com um 
custo extra

Aulas de 
grupo

Acesso 
livre

Idade 
Min. 

(anos)
Datas disponíveis

Ski alpino

Lições 
para todos 
os níveis 

(francês / 
inglês) / 

Intermédio/ 
avançado

4 anos Sempre

Snowboard

Intermédio/ 
avançado 
/ Lições 

para todos 
os níveis 

(francês / 
inglês)

11 anos Sempre

Actividades propostas no 
Resort*

ü Sempre

& Lazer

Com um 
custo extra

Aulas de 
grupo

Acesso 
livre

Idade 
Min. 

(anos)
Datas disponíveis

Entertainment ü Sempre

Bilhar americano* ü Sempre

*Sob pedido
**sob condições climáticas

***Pack green fees para pré-reserva com suplemento
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Crianças

*Sob pedido

Clubes Crianças

Idade Nome Actividades incluidas Actividades a pedido Datas disponíveis

4 a 10 anos Mini Club Med

Aulas de grupo com 
instrutores da ESF, Club 

Med Baby Welcome, 
Aulas de grupo com 

instrutores da ESF, Hora 
do espetáculo

Sempre

11 a 17 anos Junior Club Med

Aulas de grupo com 
instrutores da ESF, 

Programa de desportos 
de neve, Aulas de grupo 
com instrutores da ESF, 

Hora do espetáculo

Sempre

Atividades para crianças

Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

4 a 10 anos
Hora do espetáculo em família, "Big snack" em 

família, Torneios e jogos em família

11 a 17 anos
Hora do espetáculo em família, "Big snack" em 

família, Torneios e jogos em família

Serviços crianças

Idade Actividades incluidas & instalações Actividades sob pedido & instalações

4 a 10 anos Easy Arrival Babysitting

11 a 17 anos Easy Arrival
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Restaurantes
O restaurante principal
Restaurante principal

Este restaurante decorado com pedra e madeira, oferece buffet de cozinha 
internacional. As diferentes salas dão a este lugar uma atmosfera íntima e 
convivial. A sua grande esplanada, permite-lhe almoçar enquanto desfruta do 
ar puro da montanha.Restaurante mobilado com mesas de 2 a 8 pessoas, e 
equipada com cadeiras para bebés

Bares
O BAR PRINCIPAL
Bar principal

Restaurantes
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Standard Deluxe

Categoria Nome Highlights Casa de Banho Instalações e serviços
Standard Quarto Standard 12 1 - 3 Chuveiro, Casas de 

banho separadas, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, 
Espelho de ampliação, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Serviço de lavandaria (custo 
adicional), Serviço de bagagem

Quarto Standard - 
Acessível a pessoas 
com mobilidade 
reduzida

30 1 - 4 Chuveiro, Casas de 
banho separadas, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, 
Espelho de ampliação, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Quartos Standard 
comunicantes

24 4 - 6 Chuveiro, Casas de 
banho separadas, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, 
Espelho de ampliação, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

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

Deluxe Quarto Deluxe - 
Terraço, Montalbert

30 Área de lounge 1 - 3 Chuveiro, 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.)

Serviço de lavandaria (custo 
adicional), Serviço de bagagem

Alojamento
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CLUB MED AIME LA PLAGNE
MACOT LA PLAGNE, Savoy- Aime La Plagne
73210, France

Informações

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 17h.  
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 (120 min)
Chambery-Voglans airport (75 min)
Geneva-Cointrin airport (135 min)

A certificação 
internacional Green 
Globe recompensa os 
nossos Villages pelo 
compromisso perante 
o desenvolvimento 
sustentável.

Informações práticas

Juntos em Segurança. O 
Club Med implementou 
novas medidas de higiene e 
segurança para lhe oferecer 
paz de espírito e uma 

experiência muito alegre.


