
PORTUGAL

Da Balaia

• Aperfeiçoar o seu swing na 
escola de Golfe ou num dos mais 
prestigiados campos do Algarve

• Confiar as suas crianças nas 
mãos de profissionais G.O’s®, a 
partir de 4 meses de idade

• Desfrutar de um elegante 
conforto e de uma gastronomia 
de qualidade

• Descansar no Club Med Spa by 
CINQ MONDES

• Apreciar a maravilhosa natureza 
e cultura do Algarve através das 
nossas excursões

Destaques do Resort:



PORTUGAL

Da Balaia

Sumário

Data de publicação 19/05/2023 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.

Alojamento 4

Desportos & Atividades** 12

Piscinas 14

Club Med Spa by CINQ MONDES* 16

Excursions* 17

Crianças 18

Restaurantes & Bares 22

Informações práticas 24

3



Deluxe

Superior

Suite

PORTUGAL

Da Balaia

Alojamento

5



PORTUGAL

Da Balaia

Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Superior - Lisboa 20 1 - 4

Quartos Superiores comunicantes - 
Lisboa 40 2 - 5

Quartos Superiores comunicantes - Vista 
para o mar, Coimbra 48 Vista para o mar, Varanda 

mobilada 3 - 4

Quarto Superior - Vista para o mar, 
Coimbra e Belém 24 Vista para o mar, Varanda 

mobilada 1 - 2

Quarto Superior - Individual, Belém 20 Terraço 1

Quartos Superiores comunicantes - 
Coimbra 48 3 - 4

Quarto Superior - Coimbra e Belém 24 Varanda mobilada 1 - 2

Quarto Superior - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida, Belém 20 Terraço mobilado 1 - 2

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
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Heating
•  Tipo de tomada F, 220 – 240 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Casas de banho separadas
•  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 - Lisboa 39 Área de lounge, Varanda 
mobilada 1 - 2

Quarto Deluxe comunicante com Quarto 
Superior - Lisboa 50 Área de lounge, Terraço 

mobilado 3 - 5

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Sofá
•  Minibar (sem produtos alimentares)
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Heating
•  Tipo de tomada F, 220 – 240 V

Casa de Banho
•  Banheira
•  Secador de cabelo
•  Toalheiro aquecido
•  Espelho de ampliação
•  Chuveiro
•  Casas de banho separadas
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Produtos de marca (champô, gel de 

banho, loção corporal, etc.)
•  Comodidades: acessórios (touca de 

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

Services
•  Serviço de bagagem
•  Serviço de abertura de cama
•  Toalha de praia
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Suite - Vista para o mar, Coimbra e 
Belém 42

Vista para o mar, Sala de 
estar separada, Varanda 
mobilada

1 - 3

Suite - Lisboa 59 Sala de estar separada, 
Varanda mobilada 1 - 2

Suite - Terraço, Lisboa 58
Vista para o jardim, Sala 
de estar separada, Terraço 
mobilado

1 - 2

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Sofá
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Despertador
•  TV
•  Sofá
•  Alto-falantes bluetooth 
•  Máquina de café expresso
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Guarda-chuva no quarto
•  Cofre de segurança
•  Heating
•  Tipo de tomada F, 220 – 240 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Casas de banho separadas
•  Secador de cabelo
•  Espelho de ampliação
•  Produtos de marca (champô, gel de 

banho, loção corporal, etc.)
•  Banheira
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Toalheiro aquecido
•  Comodidades: acessórios (touca de 

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

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

transfer package
•  Serviço de bagagem no quarto
•  Inclui serviço de quartos para 

pequeno-almoço continental
•  Premium Wi-Fi
•  Reserva prioritária no Restaurante da 

Especialidade
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

reabastecido diariamente
•  Serviço de abertura de cama
•  Toalha de praia
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
•  Serviço de limpeza
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Desportos & 
Atividades**

Desporto Terrestre & Lazer

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

Golfe

Iniciação / 
Todos os níveis 
/ Intermédio/ 
avançado

8 anos

Yoga by Heberson

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

4 anos

Trapézio & Circo Todos os níveis 4 anos

Fitness

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

16 anos

Ténis Todos os níveis 4 anos

Piscinas

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

16 anos

Tiro com Arco Iniciação 6 anos

Desportos de equipa Acesso Livre 8 anos

Entretenimento ✓

Bridge Acesso Livre

Mini-golfe Acesso Livre

Petanque (Bolas) Acesso Livre

Ping-pong Acesso Livre

Excursion* ✓ ✓

*Sob pedido
**sob condições climáticas

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

Esta piscina de água doce, com cerca de 450 m², 
aquecida, conta com uma localização ideal no 
centro do Resort.

Profundidade (min/max): 1m / 1.3m

Piscina para crianças
Piscina exterior

Piscina natural
Piscina exterior

Esta piscina aquecida com 100 m² situa-se no recinto do 
Mini Club Med® e inclui uma zona de chapinhar para as 
crianças do Petit e do Mini Club Med®.

Profundidade (min/max): 0.4m / 1.1m

Infinita, mas sobretudo ecológica, aproveite a tranquilidade 
e a intimidade desta piscina natural para recarregar 
baterias.

Reservada a adultos ou jovens com mais de 16 anos 
acompanhados por um adulto.

PORTUGAL

Da Balaia

Piscinas
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Club Med Spa by CINQ MONDES*

Inspirado nas tradições de beleza ancestrais de todo o mundo, Cinq Mondes 
oferece uma viagem sensorial por diferentes culturas. Descubra um tratamento 
que alia a qualidade dos ingredientes naturais ao genuíno savoir-faire, derivado 
da colaboração com mestres da medicina tradicional. Um retorno às fontes com 
efeitos comprovados.

*Sob pedido

Excursions*

Escapadelas na natureza : 
Olhão e as suas ilhas / Cavernas misteriosas / Escapadela Atlântica / Natureza 
e tradição em um 4x4 / Nature hike through the heart of the 7 hanging valleys / 
Safari ao pôr-do-sol

Relacionar-se com a cultura : 
2 pacotes de excursão: Algarve e Lagos / Um passeio por Lagos / Herança 
Algarvia / Mercado de Loulé / Fado Evening

Espírito aventureiro : 
2 pacotes de excursão: Algarve e Lagos / Grutas e golfinhos / Sabores e 
fragrâncias do Algarve 4x4 / Viagem de Buggy / Jet ski & barco a jato / Quad

Personalizado à sua medida : 
Um passeio por Faro / Um cheirinho de Lisboa / Iate privado / Escapadela na 
Natureza em Ria Formosa

*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 , 
Aprendizagem precoce, 
Caminhadas

Sempre

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

Noite, Oficinas criativas , 
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, Serviço Noite, Hora 
do espetáculo

Sempre

11 a 
17 anos Junior Club Med

Aulas de grupo, Aulas de 
grupo, Aulas de grupo, 
Aulas de grupo, Hora do 
espetáculo

De 27-03-2023 a 09-09-
2023

De 02-10-2023 a 04-11-
2023

De 01-04-2024 a 04-05-
2024

Atividades para crianças
 Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

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

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

4 a 10 anos

Club Med Amazing Family!, Acesso gratuito, Hora do 
espetáculo em família, Acesso gratuito às instalações 
do Balaia Golf Club, "Big snack" em família, 
Artesanato em família, Torneios e jogos em família, 
Diversão aquática em família, Acesso gratuito aos 
courts de ténis, Vibhava Yoga para Pais & Filhos

11 a 17 anos

Club Med Amazing Family!, Acesso gratuito, Hora do 
espetáculo em família, Acesso gratuito às instalações 
do Balaia Golf Club, "Big snack" em família, 
Artesanato em família, Torneios e jogos em família, 
Diversão aquática em família, Acesso gratuito aos 
courts de ténis

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

2 a 3 anos Easy Arrival Serviço Noite, Babysitting

4 a 10 anos Easy Arrival Babysitting

11 a 
17 anos Easy Arrival

*Sob pedido
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Balaia
Restaurante principal

Vasco da Gama
Lounge Gourmet

Este é o restaurante principal, com vista para o 
mar e para a piscina. Serve pequeno-almoço, 
almoço e jantar com uma oferta de cozinha 
internacional. Não é permitido fumar dentro do 
restaurante.
Existe um Baby Corner onde os pais podem 
preparar comida para os membros mais jovens 
da família.

Temporariamente fechado para o pequeno-
almoço.
Este novo restaurante, bar lounge e adega 
tem sempre algo de novo para descobrir. 
Em praticamente qualquer altura do dia, há 
guloseimas deliciosas na loja: um pequeno-
almoço tardio, um almoço prolongado ou 
petiscos doces e salgados para quando se tem 
bicadas à tarde. À noite, pode fazer uma reserva 
e desfrutar de um jantar com serviço de mesa. 
Deixe-nos guiá-lo através da rica e variada 
cozinha local.
O restaurante está aberto de segunda a sexta-
feira.

PORTUGAL

Da Balaia

Bares
Garrafeira Vasco Gourmet
Bar de vinhos

O Bar Amalia
Gourmet Lounge Bar

Bar Falésia
Bar principal

O Teatro Bar
Bar Nocturno-Clube

O Tranquilo Bar da Piscina
Bar da piscina calma

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Informações práticas

Adress
Club Med Da Balaia
Praia Maria Luisa, Albufeira, Province de Faro, Algarve,
8200-854, PORTUGAL

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
Faro airport (40 min)
Lisbon airport (165 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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