
Cervinia

Destaques do Resort:

•  Preencha-se com sol e ar fresco nas 
encostas do Vale Aosta

•  Atravessar o Vale Aosta enquanto os mais 
pequenos, sob vigilância, descobrem a sua 
primeira pista azul

•  Despertar os seus sentidos no Club Med 
Spa by DECLÉOR depois de uma pausa no 
banho turco

•  Combinar o prazer dos olhos e do paladar, 
nos nossos restaurantes que avistam todo 
o vale

 ITÁLIA

Esquiar em Itália e na Suíça à sombra do Matterhorn
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Cervinia

CLUB MED CERVINIA
6 VIA DEL PIOLET, BREUIL CERVINIA (AO), Val d’Aoste
11021, Italy

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

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

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
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Pistas de esqui de 
fundo

13 km

Zona Freeride Zona de Diversão

Mapa da área de ski

62

BREUIL-CERVINIA-VALTOURNENCHE-ZERMATT

2050m

3900m

Altitude máxima

1500m

Altitude mínima

NÚMERO DE PISTAS DE ESQUI

360
km

Pistas de Esqui 
Alpino

13 83 31
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Desportos & Atividades**

Desportos de Inverno

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

Snowboard

Lições para todos 
os níveis (Francês 
/ Inglês /Alemão) 
/ Todos os níveis

4 anos Sempre

Ski

Lições para todos 
os níveis (Francês 
/ Inglês /Alemão) 

/ Intermédio/ 
avançado

4 anos Sempre

Actividades propostas na 
estância* ü Sempre

Snow Shoes* Todos os níveis ü Sempre

Desporto Terrestre & Lazer

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

Entretenimento ü Sempre

Atividades de Piscina

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

idade)

16 anos Sempre

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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Piscinas

PISCINA INTERIOR
 Piscina interior

 Aquecida – Heated pool during 
winter.

�Piscina�infinita�de�água�doce,�
situada perto do Club Med Spa.

Para sua informação, é 
obrigatório o uso de touca de 
banho na piscina.
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Crianças

*Sob pedido

Clubes Crianças

Idade Nome Actividades incluidas Actividades a pedido Datas disponíveis

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

Club Med Baby Welcome, 
Hora�do�espetáculo,�Oficinas�

criativas , Aprendizagem 
precoce, Caminhadas

Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med

Aulas de grupo com 
instrutores da ESI, Aulas de 
grupo com instrutores da ISS 
, Club Med Baby Welcome, 

Hora do espetáculo

Sempre

11 a 17 anos Junior Club Med

Aulas de grupo com 
instrutores da ESI, Aulas de 
grupo com instrutores da ISS 
, Programa de desportos de 
neve, Hora do espetáculo

Sempre

Atividades para crianças

Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

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

4 a 10 anos Hora do espetáculo em família, Acesso gratuito, "Big snack" 
em família, Torneios e jogos em família

11 a 17 anos Hora do espetáculo em família, Acesso gratuito, "Big snack" 
em família, Torneios e jogos em família
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*Sob pedido

Serviços crianças

Idade Actividades incluidas & instalações Actividades sob pedido & instalações

0 a 2 anos 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

Crianças
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Restaurantes
O Cervino
Restaurante principal

Na parte Cristallo, está a decoração original para este restaurante que o convida 
para todas as suas refeições em família ou entre amigos, momentos de convívio 
em torno dos buffets internacionais e italianos. As grandes janelas envidraçadas 
oferecem uma vista panorâmica para o vale de Cervin. Um baby-corner permite aos 
pais prepararem as refeições dos mais pequenos. Este restaurante está equipado 
de mesas para 2 a 8 pessoas e de cadeiras ou assentos de reforço para crianças.

O Tuktu
Restaurante Montanha

Este restaurante de montanha, situado no coração do domínio de ski Plan Maison, 
permite-lhe aproveitar ao máximo o seu dia de ski. O grande terraço (com 
espreguiçadeiras) de frente para o vale, permite-lhe, depois do almoço, tomar 
um banho de sol num cenário esplêndido. Proposto somente no inverno, 5 dias 
por semana. Sob reserva da manhã, junto da recepção.

Este restaurante é equipado com mesas de 8 pessoas.

Bares
O BAR PRINCIPAL
Bar principal

Restaurantes & Bares
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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.
> No 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. 
> 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.

TRANSFERES

Milan-Linate airport (150 min)
Milano-Malpensa airport (135 min)
Turin-Caselle airport (120 min)
Milan-Bergame airport (165 min)

Informações práticas

CLUB MED CERVINIA
Não há idade mínima


