
Destaques do Village:

Um chalet íntimo e requintado,
localizado numa estação aninhada junto
da montanha

Colocar os esquis(1) para explorar a
segunda maior área de esqui de
França(2)

Encontrar todas as noites um acolhedor
salão com lareira

Depois de um grande dia a esquiar,
relaxe na piscina aquecida ou no calor
do jacuzzi

Méribel le Chalet
FRANÇA – Sabóia - Méribel



MÉRIBEL LE CHALET

Domínio esquiável:

DOMÍNIO ESQUIÁVEL: 
3 VALLÉES
De 1300m a 3200m 
600 km de pistas

 35  110  104  68

VILLAGE: :
MÉRIBEL LE CHALET
Altitude: : 1700 m 
Ski-in / Ski-out Village 
Não há idade mínima
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A informação contida neste documento é válida em 11/03/2019. 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.



MÉRIBEL LE CHALET

Desportos & Atividades**

Desportos terrestres

Aulas de grupo Acesso libre Idade Min. (anos) Datas disponíveis
Ski alpino Todos os níveis 12 anos Always

Actividades propostas no
Resort *

Always

Caminhadas, raquettes e
caminhada nórdica

Principiante 12 anos Always

Snowboard * 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

Swimming Pool activities Always

*at extra cost
**sob condições climáticas 

A informação contida neste documento é válida em 11/03/2019. 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.



MÉRIBEL LE CHALET

Crianças

Serviços crianças

Idade
4 mês Prestações e serviços hoteleiros para crianças

*at extra cost

A informação contida neste documento é válida em 11/03/2019. 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.



MÉRIBEL LE CHALET

Restaurantes & Bares

O restaurante principal
Restaurante principal

Este restaurante recebe-o, com um buffet de cozinha internacional, num
ambiente acolhedor durante toda a sua estadia. O seu grande terraço, aberto
para as pistas e piscina exterior, permite-lhe almoçar. Apenas o terraço do
restaurante é uma área para fumadores.O bar principal

Decoração em madeira e pedra
neste bar que o receberá durante
todo o dia. À noite, o ambiente
torna-se mais intimista em redor da
lareira. Espaço não fumador.

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

A informação contida neste documento é válida em 11/03/2019. 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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Alojamento

Categoria Nome Superficie
min (m²)

Pontos fortes Capacidade Bathroom Comodidades

Superior Quarto Superior 28
Varanda ou
terraço

1 - 2 Banheira Minibar (sem produtos alimentares) , Transfer
pessoal para os G.M® com pacote Transfer , Serviço
de bagagem , Serviço de limpeza , Serviço de
lavandaria (custo adicional)Quarto Superior -

Vista para o Monte
Saulire

26
Varanda

1 - 2 Banheira

Quarto familiar
Superior

40
Varanda

1 - 4 Banheira

Deluxe Quarto familiar
Deluxe

40 Zona de dormir
independente
para as crianças
Sala de estar
separada 
Varanda

1 - 5 Banheira , Chuveiro ,
Lavatórios duplos , Casas de
banho separadas

Sofá , Minibar (sem produtos alimentares) , Transfer
pessoal para os G.M® com pacote Transfer , Serviço
de bagagem , Serviço de limpeza , Serviço de
lavandaria (custo adicional) , Presente de boas-
vindas , Toalha de praia , Roupão de banho ,
Chinelos

Suite Suite 66 Sala de estar
separada 
Varanda

1 - 3 Banheira , Chuveiro ,
Lavatórios duplos , Casas de
banho separadas

Máquina de café expresso , Sofá , Tábua e ferro de
engomar no quarto , Reabastecimento diário do
minibar , Serviço de bagagem no quarto , Inclui
serviço de quartos para pequeno-almoço continental
, Serviço de abertura de cama , Transfer pessoal
para os G.M® com pacote Transfer , Serviço de
bagagem , Serviço de limpeza , Serviço de
lavandaria (custo adicional) , Presente de boas-
vindas , Toalha de praia , Premium Wi-Fi , Roupão de
banho , Chinelos

Standard equipment for all the lodgings: Telefone, Utensílios para café/chá, Ar condicionado/sistema de aquecimento, Cama para bebé (mediante pedido), Conjunto
de boas-vindas para bebé, , Internet, TV, Tipo de tomada C: 200-240 V, Tipo de tomada F, 220 – 240 V, Chaleira, Utensílios para chá , Secador de cabelo, Toalheiro
aquecido, Espelho de ampliação, Casa de banho separada

A informação contida neste documento é válida em 11/03/2019. 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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divirta-se

"Haute Beauty" for Face and Body. Immerse yourself in a world of elegance and simplicity,
the ultimate experience of top class beauty for face and body.

A informação contida neste documento é válida em 11/03/2019. 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.



MÉRIBEL LE CHALET

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 Grenoble-St Geoirs (150 mn)

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (150 mn)

Gare de Moutiers (30 mn)

Aéroport de Genève-Cointrin (165 mn)

PARQUE DE ESTACIONAMENTO: :
Parking(s) Club Med ( 15 lugares)

MOEDA ACEITE: Euro

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

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

MÉRIBEL LE CHALET
CLUB MED MERIBEL LE CHALET ROUTE
DU BELVÉDÈRE 73550 MERIBEL LES
ALLUES

Informações

#ClubMedMeribelLeChalet

e facilite a sua chegada
com Easy Arrival
Inscrição às aulas de ski/snowboard ,
preparação antecipada do material de
ski/snowboard ,

A informação contida neste documento é válida em 11/03/2019. 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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