
BAHAMAS

Columbus Isle

• Desembaque, como Cristóvão 
Colombo, numa praia paradisíaca 
numa ilha selvagem.

• Relaxe num dos dois restaurantes, 
de frente para as águas azul-
turquesa do mar dos Bahamas.

• Descubra um Resort do estilo 
colonial com uma decoração 
requintada.

• Aprender ioga ou aperfeiçoar o 
seu jogo no campo de ténis

• Maravilhe-se com a fauna e a flora 
submarinas de um dos 20 locais 
para mergulho com garrafa*

Destaques do Resort:
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Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Superior - Vista para o mar 30 Vista para o mar, Varanda 
mobilada 1 - 3

Quarto familiar Superior 30 Varanda mobilada 1 - 3

Quarto Superior 30 Varanda mobilada 1 - 3

Bungalow Superior 32 1 - 3

Quartos Superiores comunicantes 60 Varanda mobilada 4 - 6

Quarto Superior acessível a pessoas com 
mobilidade reduzida 30 Varanda mobilada 1 - 3

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Sofá
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Tipo de tomada B: 100-127 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Secador de cabelo
•  Espelho de ampliação
•  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 - Vista para o mar 30 Vista para o mar, Área de 
lounge, Varanda mobilada 1 - 3

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Sofá
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Telefone
•  Despertador
•  Internet
•  TV
•  Sofá
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Tipo de tomada B: 100-127 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Casas de banho separadas
•  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 abertura de cama
•  Toalha de praia
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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Desportos & 
Atividades**

Desporto Aquático

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

Mergulho com garrafa*

Intermédio/ 
avançado / 
Intermédios / 
Principiantes

✓ 10 anos

Wingfoil

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

16 anos

Mergulho livre

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

11 anos

Ski Náutico e Wakeboard

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

11 anos

Kayak Acesso Livre 16 anos

Vela Todos os níveis 8 anos

Stand Up Paddle Acesso Livre 16 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)

Fitness

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

16 anos

Ténis Todos os níveis 4 anos

Yoga

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

16 anos

Desportos de equipa Acesso Livre 8 anos

Entretenimento Acesso Livre

Actividades na Piscina ✓

BTT* Acesso Livre ✓

Pesca* Todos os níveis ✓

Petanque (Bolas) Acesso Livre

Ping-pong Acesso Livre

Cardio-Treino Acesso Livre 18 anos

Excursion* ✓ ✓

*Sob pedido
**sob condições climáticas

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

De frente para a praia, esta piscina infinita de água doce 
convida-o a relaxar em salões de praia (sofás de dois 
lugares com cortinas) e cadeiras de convés de teca. 

Acessível a crianças a partir dos 4 anos de idade. Piscina 
aquecida entre Dezembro e Janeiro.

Profundidade (min/max): 0.7m / 2.4m

BAHAMAS

Columbus Isle

Piscinas
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Club Med Spa by Sothys*

Sothys, a deusa da beleza, confia o seu segredo tanto a homens como a mulheres. 
No coração da região de Corrèze, em França, uma estética de vanguarda é 
constantemente renovada no jardim botânico. Descubra a digi-esthétique®, um 
método de massagem exclusivo que oferece uma fuga mágica da rotina diária. 
Emoções e refinamento esperam por si.

*Sob pedido

Excursions*

Escapadelas na natureza : 
Escapadela de High Cay / Tour à Ilha (meio dia) / Sunset Cruise

Espírito aventureiro : 
Deep Sea Fishing / Flyboard / Seabob / Passeio de Sea Scooter - 3 horas / Passeio 
de Sea Scooter - 3 horas / Passeio de Sea Scooter - 3 horas / Tubing

Relacionar-se com a cultura : 
Bus Tour / Aluguer de Bicicleta / Self biking - Full day / Self biking - Half day / 
Gospel Church

*Sob pedido

17



BAHAMAS

Columbus Isle

Crianças

Clubes Crianças

 Idade Nome Actividades incluidas Actividades a 
pedido Datas disponíveis

11 a 
17 anos Junior Club Med

Aulas de grupo, Aulas de 
grupo, Aulas de grupo, 
Serviços e instalações

Sempre

*Sob pedido
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O Christopher’s
Restaurante principal

La Pinta Beach Lounge 
Restaurant
Outros Restaurantes

Em frente ao mar e à piscina, este grande 
restaurante não-fumador recebe-o para todas 
as suas refeições, em torno de uma decoração 
de estilo colonial. O terraço em frente ao mar 
permite-lhe desfrutar do grandioso cenário 
deste Village.Este terraço é um espaço que 
permite fumar.Este restaurante encontra-se 
mobilado com mesas de 2 a 8 pessoas.

Convidamo-lo a descobrir este elegante 
restaurante e lounge com uma vista deslumbrante 
para as águas cristalinas das Bahamas.
Bem-vindo a um espaço descontraído junto ao 
oceano, ideal para um pequeno-almoço tardio 
ou um almoço ligeiro. O Pinta Beach Lounge é 
um oásis de relaxamento e tranquilidade, com 
cadeiras confortáveis, uma grande variedade de 
bebidas e opções de refeições todo o dia.
À noite, vai adorar o ambiente refinado e um 
excelente jantar com serviço de mesa.

BAHAMAS

Columbus Isle

Bares
La Pinta Beach Lounge Bar
Bar Beach Lounge

The Verve Lounge e Luna 

Café
Bar principal

O Bar Azul
Bar de praia

Restaurantes & Bares

Restaurantes

21



BAHAMAS

Columbus Isle

Informações práticas

Adress
CLUB MED COLUMBUS
CLUB MED COLUMBUS, ILHA SAN SALVADOR, Arquipélago das Bahamas
Bahamas

Idade Min. (anos) 2

 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 16h e as 20h. 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 10h00 do dia da partida, para partida do Resort às 15h00 
(pequeno-almoço e almoço incluídos).
Se algum destes horários mudar, os horários revistos serão indicados no seu "Rendez-
Vous de Férias".

 Transferes
San Salvador Airport (5 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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