
ESPANHA

Magna Marbella

• Refresque-se numa das cinco 
piscinas espalhadas por este 
exuberante oásis no coração da 
cidade.

• Experimente as tapas, o jamón 
ibérico e o azeite no ambiente 
contemporâneo dos nossos 
restaurantes.

• Explore a beleza natural da região 
e o seu rico património árabe e 
andaluz.

• Abrace o estilo de vida espanhol, 
rodeado de jardins luxuriantes.

Destaques do Resort:



ESPANHA

Magna Marbella

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

ESPANHA

Magna Marbella

Alojamento

5



ESPANHA

Magna Marbella

Superior  Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Superior - Vista para o mar 30 Vista para o mar, Varanda 
mobilada 1 - 2

Quartos Superiores comunicantes - Vista 
para o mar 60 Vista para o mar, Varanda 

mobilada 1 - 4

Quarto familiar Superior interligado com 
Quarto Superior 75 Varanda mobilada 1 - 5

Quarto familiar Superior interligado com 
Quarto Superior 75 Vista para o mar, Varanda 

mobilada 1 - 5

Quarto familiar Superior 45 Varanda mobilada 1 - 3

Quarto familiar Superior 45 Vista para o mar, Varanda 
mobilada 1 - 3

Quarto Superior 30 Varanda mobilada 1 - 2

Quarto Superior interligado com Quarto 
Superior - Acessível a pessoas com 
mobilidade reduzida

60 Varanda mobilada 1 - 4

Quarto Superior - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida 30 Varanda mobilada 1 - 2

Quarto Superior Conectado com Quarto 
Superior Júnior 60 Varanda mobilada 3

Quartos Superiores comunicantes 60 Varanda mobilada 1 - 4

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
•  Cofre de segurança
•  USB socket
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Lavatórios duplos
•  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 45 Vista para o mar, Área de 
lounge, Varanda mobilada 1 - 2

Quarto Deluxe interligado com Quarto 
Superior - Vista para o mar 75 Vista para o mar, Área de 

lounge, Varanda mobilada 1 - 4

Equipment
•  Ar Condicionado
•  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
•  Sofá(s)
•  USB socket
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

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

banho, loção corporal, etc.)
•  Lavatórios duplos
•  Casas de banho separadas
•  Comodidades: acessórios (touca de 

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

Services
•  Serviço de bagagem
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

reabastecido a pedido
•  Serviço de abertura de cama
•  Pool towel
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Suite interligado com Quarto Superior - 
Vista para o mar, Horizon 90 Vista para o mar, Living Room, 

Varanda mobilada 1 - 4

Suite - Vista para o mar 60 Vista para o mar, Living Room, 
Varanda mobilada 1 - 2

Suite - Vista para o mar, Horizon 60 Vista para o mar, Living Room, 
Varanda mobilada 1 - 2

Suite interligado com Quarto Superior - 
Vista para o mar, Horizon 90 Vista para o mar, Living Room, 

Varanda mobilada 1 - 4

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  TV
•  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
•  Sofá(s)
•  USB socket
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Banheira
•  Chuveiro
•  Lavatórios duplos
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Secador de cabelo
•  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
•  Reserva prioritária no Club Med Spa
•  Premium Wi-Fi
•  Priority Booking at the Gourmet Lounge
•  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**

Desporto Terrestre & Lazer

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

Golfe

Todos os níveis 
/ Principiantes 
/ Iniciação / 
Intermédio/ 
avançado

8 anos

Ténis Todos os níveis / 
Principiantes 4 anos

Padel Iniciação 6 anos

Trapézio & Circo Todos os níveis 4 anos

Atividades na piscina

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

16 anos

Fitness

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

16 anos

Entretenimento ✓

Tiro com Arco Iniciação 6 anos

Desportos de Equipa Acesso Livre 8 anos

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 está convenientemente 
localizada em frente ao edifício do hotel. Disponibilizamos 
espreguiçadeiras, guarda-sóis e duches.

Piscina calma
Piscina exterior

Piscina interior
Piscina interior

Piscina para crianças
Piscina exterior

Piscina infantil com jogos 
aquáticos
Piscina exterior

Repouso e serenidade são as palavras-chave desta 
piscina, reservada a adultos ou jovens com mais de 16 anos 
acompanhados por um adulto.

Esta piscina de água doce situa-se no Club Med Spa.

Esta piscina aquecida 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): 0.1m / 0.4m

As gargalhadas ecoam da piscina. As crianças mal podem 
esperar para chapinhar e brincar: os jatos de água, os 
pontos de jogos e os escorregas proporcionam momentos 
intermináveis de entretenimento para os mais pequenos no 
Petit Club Med e no Mini Club Med.

ESPANHA

Magna Marbella

Piscinas
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Club Med Spa by CINQ MONDES*

Inspirado por tradições de beleza ancestrais de todo o mundo, Cinq Mondes 
oferece uma viagem sensorial através de diferentes culturas. Descubra um 
tratamento que combina a qualidade dos ingredientes naturais com um verdadeiro 
savoir-faire, derivado da colaboração com mestres das medicinas tradicionais. Um 
regresso às fontes com efeitos comprovados.

*Sob pedido

Excursions*

Escapadelas na natureza : 
Noite de Flamenco Chiringuito Estepona / Ronda and the white villages / The 
secret itineraries of Sierra de los Nieves

Relacionar-se com a cultura : 
Mijas / Ronda / Málaga, a nova capital cultural! / Granada e o seu Flamenco / The 
Alhambra, jewel of Granada

Espírito aventureiro : 
Sensational Caminito del Rey / Aromas e sabores andaluzes / Catamarã na Costa 
del Sol / Guadalmina, river trekking

*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)*

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

Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med +

New fun activities, Aulas de 
grupo, Hora do espetáculo, 
Aulas de grupo, Aulas de 
grupo, Club Med Baby 
Welcome, Aulas de grupo

Sempre

11 a 
17 anos

Club Med 
Passworld® (11 aos 
17 anos)

Aulas de grupo, Hora do 
espetáculo, Aulas de grupo, 
Aulas de grupo, Aulas de 
grupo, Fitness Aéreo, Aulas 
de grupo

De 11-01-2023 a 03-11-
2023

De 24-12-2023 a 05-01-
2024

De 12-02-2024 a 08-03-
2024

De 31-03-2024 a 03-05-
2024

Atividades para crianças
 Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

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

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

4 a 10 anos

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

11 a 17 anos

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

4 a 10 anos Easy Arrival Babysitting

11 a 
17 anos Easy Arrival

*Sob pedido
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Suenos
Restaurante principal

Tierra Gourmet Lounge
Lounge Gourmet

Com vista para o mar a partir do terraço ou de 
salas de jantar climatizadas, escolha entre um 
buffet internacional ou descubra iguarias locais 
e observe os chefs a prepararem pratos gourmet 
à sua frente. 
O restaurante dispõe também de um Baby 
Corner, que serve refeições adequadas aos mais 
pequenos.

Um local animado com bar, garrafeira e farmácia, 
além de um snack-bar gourmet, o Gourmet 
Lounge recebe clientes durante todo o dia. 
Apetece-lhe um pequeno-almoço tardio? Umas 
tapas, jantar com serviço de mesa (mediante 
reserva) e o melhor da gastronomia local ou uma 
workshop de prova de vinhos espanhóis (sob 
pedido)? Aproveite e desfrute de um ambiente 
descontraído e de música ao vivo.

ESPANHA

Magna Marbella

Bares
Bar principal
Bar principal

Bar Sierra Blanca
Bar da piscina calma

Bar Gourmet Lounge
Gourmet Lounge Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Informações práticas

Adress
Club Med Magna Marbella
Calle Padre Paco Ostos, S/N, MARBELLA, Málaga
29601, ESPANHA

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
15h
10h
Horário de chegada/partida do resort: para todas as estadias, chegada entre as 15h 
e as 20h. Os G.M® que chegarem mais cedo podem almoçar por um custo adicional, 
dependendo da disponibilidade. Quartos disponíveis durante a tarde. Os quartos devem 
ser desocupados até às 10h do dia de partida, para partida do resort às 15h (pequeno-
almoço e almoço incluídos). Caso algum destes horários sofra alterações, os novos 
horários serão disponibilizados no seu "Holiday Rendez-Vous".

 Transferes
Transfer de/para Aeroporto Málaga Costa del Sol (40 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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