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• Desfrutar de uma praia de 500 m 
de areia branca

• Descobrir as maravilhas da 
Indonésia: Kintamani, os templos 
de Uluwatu e Tanah Lot

• Saborear a cozinha balinesa nos 
restaurantes "Agung" e "Batur"

• Aperfeiçoar as suas habilidades 
no golfe ou voar no trapézio voador

• Relaxar no Club Med Spa* by 
MANDARA

Destaques do Resort:
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Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Superior - Varanda 25 Varanda mobilada 1 - 3

Quarto Superior 25 1 - 2

Quarto Superior - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida 28 1 - 2

Quartos Superiores comunicantes - 
Varanda 50 Varanda mobilada 4 - 6

Quarto Superior - Varanda, comunicante 
com Quarto Superior 50

Zona de dormir independente 
para as crianças, Varanda 
mobilada

4 - 5

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
•  Guarda-chuva no quarto
•  Cofre de segurança
•  USB socket
•  International Socket
•  Tipo de tomada F, 220 – 240 V
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

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

banho, loção corporal, etc.)

Services
•  Serviço de bagagem
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Deluxe - Terraço 29 Área de lounge, Terraço 
mobilado 1 - 3

Quartos Deluxe comunicantes - Terraço 80
Zona de dormir independente 
para as crianças, Área de 
lounge, Terraço mobilado

4 - 6

Quarto Deluxe - Terraço, comunicante 
com Quarto Superior - Varanda 50

Zona de dormir independente 
para as crianças, Área de 
lounge, Quartos separados, 
Terraço mobilado

4 - 5

Quarto Deluxe - Terraço, comunicante 
com Quarto Superior - Acessível a 
pessoas com mobilidade reduzida

68
Zona de dormir independente 
para as crianças, Área de 
lounge, Terraço mobilado

4 - 6

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Sofá
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Sofá
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Guarda-chuva no quarto
•  Cofre de segurança
•  International Socket
•  Tipo de tomada F, 220 – 240 V
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

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

banho, loção corporal, etc.)

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

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

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Suite - Terraço 64 Living Room, Terraço 
mobilado 1 - 3

Suite - Terraço, comunicante com Quarto 
Superior - Varanda 89

Zona de dormir independente 
para as crianças, Sala de 
estar separada, Terraço 
mobilado

4 - 6

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Sofá
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  TV
•  Sistema de cinema em casa
•  Sofá
•  Alto-falantes bluetooth 
•  Máquina de café expresso
•  Balde de gelo
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Guarda-chuva no quarto
•  Cofre de segurança
•  International Socket
•  Tipo de tomada F, 220 – 240 V
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Banheira
•  Chuveiro
•  Lavatórios duplos
•  Casas de banho separadas
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Secador de cabelo
•  Comodidades: acessórios (touca de 

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

•  Produtos de marca (champô, gel de 
banho, loção corporal, etc.)

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

transfer package
•  Inclui serviço de quartos para 

pequeno-almoço continental
•  Reserva prioritária no Club Med Spa
•  Premium Wi-Fi
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

reabastecido diariamente
•  Almoço gratuito para os G.M® que 

chegarem antes das 15h
•  Serviço de bagagem
•  Serviço de abertura de cama
•  Toalha de praia
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
•  Serviço de limpeza
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Desportos & 
Atividades**

Desporto Aquático

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

Windsurf Todos os níveis 8 anos

Kayak Acesso Livre 16 anos

Stand Up Paddle Acesso Livre 16 anos

Surfing* ✓ ✓ 11 anos

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

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

Padel Iniciação 6 anos

Ioga Todos os níveis 11 anos

Trapézio & Circo Iniciação 4 anos

Golfe Todos os níveis 8 anos

Tiro com Arco Iniciação 6 anos

Fitness

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

16 anos

Curso de Línguas Iniciação

Mergulho Livre Acesso Livre

Sunset Cruise Acesso Livre

Ténis Todos os níveis 4 anos

Entertainment* ✓ ✓

Swimming Pools
Aulas de grupo de 
iniciação / Acesso 
Livre

8 anos

Badminton Acesso Livre

Petanque (Bolas) Acesso Livre

Aulas de cozinha balinesa Aulas de grupo de 
iniciação

Passeios guiados Acesso Livre

Bilhar americano* Acesso Livre ✓

Squash Acesso Livre

Ping-pong Acesso Livre

Team sports Acesso Livre 8 anos

Arts and Crafts initiation* ✓

Excursion* ✓ ✓

*Sob pedido
**sob condições climáticas

***Pack green fees para pré-reserva com suplemento
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Piscina principal
Piscina exterior

Piscina calma
Piscina exterior

Piscina para crianças
Piscina exterior

Piscina do Club Med Spa by 
MANDARA
Piscina exterior

Esta piscina infinita de água doce com dois tanques situa-
se no centro do Village.

Profundidade (min/max): 0.6m / 1.2m

Esta piscina calma, reservada a adultos, situa-se num 
cenário idílico de frente para o mar. Encontra à sua 
disposição uma oferta de bebidas frescas e quentes, bem 
como uma carta de vinhos e champanhes.

Profundidade (min/max): 0.6m / 1.2m

Esta piscina possui jatos e módulos de jogos. Disponível 
para as crianças inscritas no Mini Club Med® ou no Petit 
Club Med® durante o horário de funcionamento deste 
último, ou até mais tarde, se acompanhadas por um adulto.

Situada ao lado do spa, esta piscina, reservada a adultos, 
está disponível para clientes que adquiriram tratamentos.

Profundidade (min/max): 1.3m / 1.4m

INDONÉSIA

Bali

Piscinas
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Club Med Spa by Mandara*

Discover one of the most ancient of Asian rituals, blending beauty and exotic luxury. 
Combining Balinese traditions and European techniques, Mandara makes the art 
of treatment an experience of generosity. Since the dawn of time, this passion for 
equilibrium and the moment of grace touches the very soul.

*Sob pedido

Excursions*

Escapadelas na natureza : 
West Nusa Penida / Sacred Highland / Tanha Lot Sunset

Relacionar-se com a cultura : 
Ubud the cultural heart of Bali

Espírito aventureiro : 
Jeep Safari

*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*
Oficinas criativas , Baby 
Gym, Aprendizagem 
precoce, Caminhadas

Sempre

2 a 3 anos Petit Club Med*

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

Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med +

New fun activities, Aulas 
de grupo, Aulas de grupo, 
Aulas de grupo, Aulas de 
grupo, Aulas de grupo, 
Aulas de grupo, Club Med 
Baby Welcome, Hora do 
espetáculo, Petit Chef 
Program

Sempre

11 a 
17 anos Junior Club Med

Treino de Alta Intensidade, 
Treino Leve, Aulas de 
grupo, Aulas de grupo, 
Aulas de grupo, Aulas de 
grupo, Aulas de grupo, 
Aulas de grupo, Aulas de 
grupo, Zumba©, Hora do 
espetáculo

Sempre

Atividades para crianças
 Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

0 a 2 anos "Big snack" em família, Acesso gratuito

2 a 3 anos Amazing Family, "Big snack" em família, Hora do 
espetáculo em família, Acesso gratuito

4 a 10 anos

Amazing Family, "Big snack" em família, Torneios e 
jogos em família, Diversão aquática em família, Hora 
do espetáculo em família, Polo aquático, Acesso 
gratuito aos courts de padel, Acesso gratuito, 
Artesanato em família, Acesso gratuito às instalações 
de golfe do resort, Acesso gratuito aos courts de 
ténis, Acesso gratuito ao windsurf

11 a 17 anos

Amazing Family, "Big snack" em família, Torneios 
e jogos em família, Diversão aquática em família, 
Polo aquático, Acesso gratuito aos courts de padel, 
Acesso gratuito, Artesanato em família, Acesso 
gratuito às instalações de golfe do resort, Acesso 
gratuito aos courts de ténis, Acesso gratuito ao 
windsurf

Family Spa

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

0 a 2 anos Club Med Baby Welcome, Easy Arrival Babysitting, Clube dos pijamas

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

4 a 10 anos Easy Arrival, Club Med Play Babysitting, Clube dos pijamas

11 a 
17 anos Easy Arrival, Club Med Play

*Sob pedido
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O Agung
Outros Restaurantes

Decoração elegante para este restaurante, que oferece 
uma selecção de variados pratos internacionais, em todas 
as refeiçõesMagnífica vista sobre os jardins graças à 
fabulosa localização do restaurante, no 1 andar do edifício 
principal. Na ementa internacional deste restauraste 
encontram-se também especialidades locais. O nosso 
chef e a sua equipa também preparam uma selecção diária 
de pratos com poucas calorias. O restaurante ainda possuí 
um Baby Corner, onde podem ser preparadas as refeições 
dos mais pequenos.

O Batur
Lounge Gourmet

Para o jantar, este restaurante de especialidades locais 
permite-lhe saborear uma gastronomia com sabores de 
todo o mundo . Únicamente com reserva, na recepção. 
Serviço de mesa. Este é um espaço para não fumadores. 
Durante o dia para o almoço, um cartão de snacking será 
proposto. Este restaurante climatizado está decorado com 
mesas de 2 a 8 pessoas e dispõe de cadeiras e de reforço 
para bebés.

O Agung
Restaurante principal

Decoração elegante para este restaurante, 
que oferece uma selecção de variados pratos 
internacionais, em todas as refeiçõesMagnífica 
vista sobre os jardins graças à fabulosa 
localização do restaurante, no 1 andar do 
edifício principal. Na ementa internacional 
deste restauraste encontram-se também 
especialidades locais. O nosso chef e a sua 
equipa também preparam uma selecção diária 
de pratos com poucas calorias. O restaurante 
ainda possuí um Baby Corner, onde podem ser 
preparadas as refeições dos mais pequenos.

INDONÉSIA

Bali

Bares
O bar da praia
Bar de praia

O Kintamani
Bar principal

The Deck Bar
Gourmet Lounge Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Informações práticas

Adress
CLUB MED BALI
PO BOX 7 LOT 6, NUSA DUA, BALI, Bali
80361, Indonesia

Não há idade mínima

 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
Horas de chegada/partida do Resort:
Para todas as estadias, chegada entre as 16 e as 20 horas. Os G.M®s que chegam cedo 
poderão almoçar a um custo extra, sujeito à disponibilidade.
Quartos disponíveis durante a tarde.
Quartos a desocupar até às 10 horas do dia da partida, para partida do Resort às 15 horas 
(pequeno-almoço e almoço incluídos).
Se algum destes horários mudar, os horários revistos serão indicados no seu "Rendez-
Vous de Férias".

 Transferes
Denpasar airport (30 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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