
FRANÇA

Grand Massif Samoëns 
Morillon

• Situado no Plateau des Saix, 
a 75 min de carro de Genebra e 
Annecy

• Veja os seus filhos e adolescentes 
na sua essência, desde os 4 meses 
a 17 anos de idade

• Ski-in/ski-out no centro da área 
de esqui Grand Massif - todos os 
prazeres de desportos de neve em 
148 km de pistas

• Uma excecional vista panorâmica 
do hotel sobre as montanhas

• Saboreie deliciosos produtos 
locais no restaurante Gourmet 
Lounge

Destaques do Resort:
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Superior  Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Superior - Varanda 25 Varanda mobilada 1 - 2

Quarto familiar Superior - Varanda 36

Zona de dormir independente 
para as crianças, Quartos 
separados, Varanda ou 
terraço mobilado

1 - 4

Quarto familiar Superior - Varanda 36

Zona de dormir independente 
para as crianças, Quartos 
separados, Varanda ou 
terraço mobilado

1 - 4

Quarto Superior 24 1 - 3

Quarto Superior - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida 24 1 - 2

Quarto Superior - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida, varanda 24 Varanda ou terraço mobilado 1 - 4

Quartos Superiores comunicantes - 
Varanda 50 Varanda mobilada 2 - 4

Quarto Superior - Varanda, comunicante 
com Quarto Superior 49 Varanda 2 - 4

Quartos Superiores comunicantes 48 2 - 6

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

48 2 - 4

Equipment
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Heating
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Lavatórios duplos
•  Casas de banho separadas
•  Secador de cabelo
•  Toalheiro aquecido
•  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 28 Área de lounge, Varanda ou 
terraço mobilado 1 - 3

Quartos Deluxe comunicantes 56 Varanda mobilada 2 - 6

Quarto Deluxe comunicante com Quarto 
Superior - Varanda 50 Varanda ou terraço mobilado 2 - 5

Quarto Deluxe comunicante com Quarto 
Superior 52 Varanda 2 - 6

Equipment
•  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 E: 220-240 V

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

banho, loção corporal, etc.)

Services
•  Serviço de bagagem
•  Pool towel
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Suite - Acessível a pessoas com 
mobilidade reduzida 41 Sala de estar separada, 

Varanda mobilada 1 - 4

Suite 41 Sala de estar separada, 
Varanda mobilada 1 - 2

Suite familiar 59

Zona de dormir independente 
para as crianças, Área de 
lounge, Quartos separados, 
Sala de estar separada, 
Varanda mobilada

1 - 4

Equipment
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  TV
•  Sofá
•  Máquina de café expresso
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Heating
•  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
•  Toalheiro aquecido
•  Espelho de ampliação
•  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
•  Upgrade transfer for G.M® with 

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

pequeno-almoço continental
•  Premium Wi-Fi
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

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

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

Desportos de Inverno

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

Ski

Lições para 
todos os níveis 
(francês / inglês) 
/ Intermédio/ 
avançado / 
Aulas de grupo 
para todos os 
níveis (podem 
ser aplicadas 
restrições de 
idade)

4 anos

Caminhadas

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

12 anos

Snowboard
Lições para todos 
os níveis (francês / 
inglês)

12 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) / Acesso 
Livre

16 anos

Entertainment ✓

Swimming Pools

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

16 anos

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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Piscina interior
Piscina interior

Piscina situada no centro do Resort.

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

FRANÇA

Grand Massif Samoëns Morillon

Piscinas 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
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Crianças Clubes Crianças

 Idade Nome Actividades incluidas Actividades a 
pedido Datas disponíveis

0 a 2 anos Baby Club Med*
Aprendizagem precoce, 
Oficinas criativas , 
Caminhadas

Sempre

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

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

Curso "Aprender 
a esquiar e os 
prazeres da neve"

Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med

Aulas de esqui de grupo 
ESF para crianças, Aulas 
de grupo com instrutores 
da ESF, Club Med Baby 
Welcome, Aulas de grupo 
com instrutores da ESF, 
Hora do espetáculo

Sempre

11 a 
17 anos

Aulas de esqui de grupo 
ESF para adolescentes, 
Aulas de grupo com 
instrutores da ESF, Aulas de 
grupo com instrutores da 
ESF, Hora do espetáculo, 
Programa de desportos de 
neve

Sempre

Atividades para crianças
 Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

0 a 2 anos "Big snack" em família

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

4 a 10 anos Club Med Amazing Family !, Hora do espetáculo em 
família, Acesso gratuito, "Big snack" em família

11 a 17 anos
Club Med Amazing Family !, Hora do espetáculo em 
família, Acesso gratuito, Botas de neve, "Big snack" 
em família

Family Spa

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

0 a 2 anos Easy Arrival, Baby-Corner, 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

*Sob pedido
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Restaurante Principal
Restaurante principal

Restaurante Lounge 
Gourmet
Lounge Gourmet

Restaurante com terraço, dá-lhe as boas 
vindas durante as refeições, oferecendo-
lhe uma variedade de locais e internacionais 
especializadas.

Este Verão, o nosso restaurante dá-lhe as boas-
vindas à noite.
Para momentos gourmet num ambiente íntimo 
com vista panorâmica sobre as montanhas, 
este restaurante oferece uma experiência 
gastronómica exclusiva "Gourmet Lounge".
Com a sua mistura subtil de autenticidade e 
espírito contemporâneo, a decoração quente 
proporciona o pano de fundo ideal para grandes 
produtos locais. 
O espaço adapta-se para proporcionar a 
experiência alimentar perfeita para cada hora do 
dia, desde o pequeno-almoço a partir das 7h30, 
ao piquenique gourmet à hora do almoço, ao 
saboroso e reconfortante chá da tarde, ou a um 
jantar de descoberta. 
E a adega do restaurante (à la carte) tem uma 
série de surpresas à espera; o garçom do vinho 
ajudá-lo-á a escolher o vinho perfeito para 
acompanhar a sua refeição.

FRANÇA

Grand Massif Samoëns Morillon

Bares
Bar Principal
Bar principal

Skyline bar
Gourmet Lounge Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes

23



FRANÇA

Grand Massif Samoëns Morillon

GRAND MASSIF

Mapa da área de ski

1600m
Ski-in / Ski-out Village

2500m
Altitude máxima

700m
Altitude mínima

Número de pistas de esqui

11 44 59 25265
km

Pistas de Esqui Alpino
62

Pistas de esqui de fundo

137 km

Zona Freeride Zona de Diversão

Informações práticas
Adress
CLUB MED GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON
3868 Route du Plateau des Saix, Haute Savoie - Samoëns
74340, FRANÇA

 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
Horários de chegada/ partida do resort: 
**Para todas as estadias com chegada entre as 15h e 20h. Os GM que chegam mais cedo poderão 
almoçar no village, com um custo extra, sujeito à disponibilidade. 
- Quartos disponíveis à tarde. 
- Os quartos deverão ser desocupados ate às 10h do último dia, de acordo com a partida às 15h (café 
da manha e almoço incluídos). 
**Datas à la carte (semana que começar em qualquer outro dia do que no domingo) 
- Chegada entre as 17h00 e as 20h00. 
- Quartos disponíveis à tarde. 
- Os quartos deverão ser desocupados ate às 10h do último dia, de acordo com a partida às 17h (café 
da manha e almoço incluídos).

 Transferes
Grenoble Alpes Isère Airport (130 min)
Lyon St Exupery airport (130 min)
Geneve-Cointrin airport (70 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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