
Destaques do Village:

Apreciar a vista ao completar uma
cascata de telhados cobertos de neve,
diante 225km de pista

Praticar half pipe* e big air* num dos
parques de neve mais bem reputados
do mundo

Aplaudir os primeiros "slaloms" dos
seus filhos no Mini Club Med®

Partilhar grandes experiências
gastronómicas no restaurante com vista
panorâmica

Les Deux-Alpes
FRANÇA – Isère

Descubra os Alpes ensolarados e o seu glaciar simbólico



LES DEUX-ALPES

Domínio esquiável:

DOMÍNIO ESQUIÁVEL: 
DEUX ALPES
De 1300m a 3600m 
225 km de pistas

 10  18  42  19

VILLAGE: :
LES DEUX-ALPES
Altitude: : 1750 m 

Não há idade mínima
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Informações práticas

A informação contida neste documento é válida em 25/06/2018. a partir da data de publicação e sujeito a alterações. Para obter informações completas e atualizadas, informe-
se na agência ou no site do Club Med. Imagens indicativas e não contratuais.



LES DEUX-ALPES

Desportos & Atividades**

Desportos terrestres

Aulas de grupo Acesso libre Idade Min. (anos) Datas disponíveis
Ski alpino Todos os níveis 4 anos Always

Snowboard Todos os níveis 8 anos Always

Actividades propostas na
estância *

Always

Aulas particulares* de esqui alpino e de snowboard encontram-se disponíveis no local 
Material de esqui e de snowboard está disponível, com suplemento, no serviço Ski

Desportos náuticos / Lazer & Relaxamento

Aulas de grupo Acesso libre Idade Min. (anos) Datas disponíveis
Bilhar americano * Always

Entertainment Always

* 
**sob condições climáticas 

A informação contida neste documento é válida em 25/06/2018. a partir da data de publicação e sujeito a alterações. Para obter informações completas e atualizadas, informe-
se na agência ou no site do Club Med. Imagens indicativas e não contratuais.



LES DEUX-ALPES

Crianças

Clubes Crianças

Idade min. Idade max. Datas disponíveis
Mini Club Med® (4 to 10
years)

4 anos 10 anos Always

Junior Club Med (11 to 17
years)

11 anos 17 anos

De 03-04-2017 a 15-04-2017 
De 25-12-2017 a 06-01-2018 
De 12-02-2018 a 10-03-2018 
De 02-04-2018 a 21-04-2018

Serviços crianças

Idade min. Idade max. Datas disponíveis
Prestações e serviços
hoteleiros para crianças

Always

Baby-sitting* 4 mês 7 anos Always

Baby corner 4 mês 23 mês Always

Club Med Baby Welcome®
(from birth to 23 months)

0 mês 23 mês Always

Snow garden 4 anos 10 anos Always

*

A informação contida neste documento é válida em 25/06/2018. a partir da data de publicação e sujeito a alterações. Para obter informações completas e atualizadas, informe-
se na agência ou no site do Club Med. Imagens indicativas e não contratuais.



LES DEUX-ALPES

Restaurantes & Bares

Restaurantes
O restaurante principal
Restaurante principal

Este restaurante, com um terraço com vista para as pistas, convida-o a
partilhar grandes momentos de felicidade em família. Oferece uma grande
variedade de buffets, desde o pequeno-almoço ao jantar. Possui um baby-
corner que permite aos pais preparar as refeições dos mais pequenos. As
mesas do restaurante tem ocupação de 2 a 8 pessoas e estão equipadas com
cadeiras altas para os bébés.

420 assentos no interior/ 120 assentos no exterior

Bares

O bar principal
No centro do Village, este bar está
aberto ao logo do dia num
ambiente de convivialidade e de
descontração. O terraço permite-
lhe, durante o dia, de desfrutar da
magnifica vista panorâmica
enquanto relaxa. Este espaço é
para não fumadores com excepção
do terraço.
160 assentos no interior/ 40 assentos
no exterior

Alguns Villages oferecem a possibilidade de almoçar noutro Village do mesmo domínio esquiável.

A informação contida neste documento é válida em 25/06/2018. a partir da data de publicação e sujeito a alterações. Para obter informações completas e atualizadas, informe-
se na agência ou no site do Club Med. Imagens indicativas e não contratuais.



LES DEUX-ALPES

Alojamento

Categoria Nome Superficie
min (m²)

Pontos fortes Capacidade Comodidades

Club Quarto Club 15

Quarto Club Adaptado a
Pessoas com Mobilidade
Reduzida

17

Deluxe Quarto Deluxe 30 Zona de Lounge Minibar (desprovisionado) , Ferro
e tábua de passar roupa no
quarto , Kit de chá e café (apenas
para os quartos Deluxe)

Standard equipment for all the lodgings: Secador de cabelo, Cofre, Telefone, Televisão, Toalheiro aquecido, Duche

A informação contida neste documento é válida em 25/06/2018. a partir da data de publicação e sujeito a alterações. Para obter informações completas e atualizadas, informe-
se na agência ou no site do Club Med. Imagens indicativas e não contratuais.



LES DEUX-ALPES

Informações práticas

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

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Aéroport de Genève-Cointrin

Gare de Grenoble

MOEDA ACEITE: Euro

MÉTODOS DE PAGAMENTO: American
Express, Mastercard, Visa, Dinheiro (moeda
local),

GMT :+1 hour (winter), +2 hours (summer)

LES DEUX-ALPES
CLUB MED LES DEUX ALPES ZAC DU
CLOS DES FONDS 38860 LES DEUX
ALPES

Informações

#ClubMedLesDeuxAlpes

e facilite a sua chegada
com Easy Arrival
Inscrição às aulas de ski/snowboard ,
preparação antecipada do material de
ski/snowboard , Inscrição no Club para
crianças

A informação contida neste documento é válida em 25/06/2018. a partir da data de publicação e sujeito a alterações. Para obter informações completas e atualizadas, informe-
se na agência ou no site do Club Med. Imagens indicativas e não contratuais.
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