
◆ With Luxury Space

REPÚBLICA DOMINICANA

Punta Cana

• Descansar na ilha de Hispaniola 
num Village com uma atmosfera 
amigável e o novo espaço Oasis 
Zen só para adultos

• Desfrutar de uma massagem 
debaixo de uma palapa no Club 
Med Spa* by L’OCCITANE ou fazer 
um jogo de golfe perto do Club 
Med

• Passear nos jardins floridos ao 
longo de uma praia de 600m, ou 
tentar o kitesurf ou windsurf

• Ver os seus filhos a descobrir 
o Baby Gym ou a divertirem-se 
no parque aquático, a partir dos 
4 meses

• Relaxar com a família numa suíte 
de 70m² no Luxury Space 5∑

Destaques do Resort:
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Superior
 Nome Superficie min 

(m²) Highlights Capacidade

Quarto familiar Superior - Próximo Zen 
Oasis 29

Zona de dormir independente 
para as crianças, Varanda 
mobilada

1 - 4

Quarto familiar Superior 34
Zona de dormir independente 
para as crianças, Varanda 
mobilada

1 - 4

Quarto Superior 34 Varanda mobilada 1 - 2

Quarto Superior - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida 34 Living Room, Varanda 

mobilada 1 - 3

Quarto familiar Superior comunicante 
com Quarto Superior 68 Varanda mobilada 4 - 6

Quarto Superior - Próximo Zen Oasis 29 Living Room 1 - 3

Quarto Superior Família - Centro do 
Resort, Novo 42 Vista para o jardim, Quartos 

separados, Varanda mobilada 1 - 4

Interconnecting Family Superior Rooms 68
Zona de dormir independente 
para as crianças, Varanda 
mobilada

3 - 8

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  TV
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Tipo de tomada A, 100-127 V
•  Tipo de tomada B: 100-127 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Secador de cabelo
•  Espelho de ampliação

Services
•  Serviço de bagagem
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Deluxe Família - Centro do 
Resort, Novo 55 Vista, Quartos separados, 

Varanda mobilada 1 - 4

Quarto Família Deluxe - Centro do 
Resort. Vista Mar, Novo 59

Vista para o mar, Junto ao 
mar, Quartos separados, 
Varanda mobilada

1 - 5

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  TV
•  Minibar (sem produtos alimentares)
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Guarda-chuva no quarto
•  Cofre de segurança
•  Tipo de tomada A, 100-127 V
•  Cast system
•  USB socket
•  WIFI basic connection 
•  Tipo de tomada B: 100-127 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Lavatórios duplos
•  Casas de banho separadas
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Secador de cabelo
•  Espelho de ampliação
•  Comodidades: acessórios (touca de 

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

Services
•  Serviço de bagagem
•  Serviço de abertura de cama
•  Pool towel
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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Zen Oasis

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Deluxe - Jardim, Zen Oasis 42 Living Room, Terraço 
mobilado com jardim privado 1 - 2

Quarto Deluxe - Terraço, Zen Oasis 42 Living Room, Terraço 
mobilado 1 - 2

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Sofá
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Sofá
•  Tapete de ioga
•  Alto-falantes bluetooth 
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Guarda-chuva no quarto
•  Cofre de segurança
•  Tipo de tomada A, 100-127 V
•  USB socket
•  Tipo de tomada B: 100-127 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
•  Serviço de concierge
•  Serviço de bagagem
•  Serviço de abertura de cama
•  Toalha de praia
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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◆ Luxury Space

Opte por viver uma experiência única e íntima no 
Espaço Exclusive Collection

Your Exclusive Collection Services

  Luxury Suites

  Exclusive swimming pool

  Exclusive Lounge Bar

  Dedicated Conciergerie

  Transport service in Resort

  Privileged access to all the 
Resort

Piscina do Espaço 5T
Piscina infinita de água doce com uma 
superfície de 200 m²; para seu conforto, 
dispõe de espreguiçadeiras. Para sua 
informação: reservada exclusivamente 
aos G.M® que estão alojados numa das 
Suítes.

13



REPÚBLICA DOMINICANA

Punta Cana

Espaço Exclusive Collection

 Nome Superficie 
min (m²) Highlights Capacidade

Suite para família do espaço Exclusive 
Collection - Remodelada, em frente ao 
mar

70
Vista para o mar, Living Room, 
Quartos separados, Terraço 
mobilado

1 - 5

•  Ar Condicionado
•  Sofá
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Sofá
•  Máquina de café expresso
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Guarda-chuva no quarto
•  Cofre de segurança
•  Tipo de tomada A, 100-127 V
•  USB socket
•  Tipo de tomada B: 100-127 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Banheira
•  Lavatórios duplos
•  Casas de banho separadas
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Secador de cabelo
•  Espelho de ampliação
•  Comodidades: acessórios (touca de 

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

•  Spa brand amenities (shampoo, shower 
gel, body lotion)

•  Champanhe servido pela flauta às 18h 
no salão privado

•  Piscina reservada para os G.M® com 
estadia nas suites

•  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
•  Bar privado e serviço de snacks no 

concierge
•  Serviço de concierge
•  Serviço de quartos (com custo 

adicional) entre as 11h e as 23h
•  Reserva prioritária no Restaurante da 

Especialidade
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

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

chegarem antes das 15h
•  Serviço de abertura de cama
•  Toalha de praia
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
•  Serviço de limpeza
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Oásis Zen - Área calma 
(18+)
O Oásis Zen sem crianças oferece tranquilidade e dispõe 
de uma piscina dedicada, bar e praia zen, a poucos 
passos do Spa. Piscina Zen Oasis

Our special services

Praia Zen: idealmente localizada fora do Club Med Spa da L’OCCITANE, o 
Oásis Zen tem uma praia tranquila apenas para adultos. Esta bela extensão 
de areia branca e água cristalina tem espreguiçadeiras e camas de dia com 
dossel, ideal para relaxar à sombra.

Esta piscina magnífica, com 95 m de comprimento, situada 
no Zen Oasis, está disponível para todos os G.M® com mais 
de 18 anos do Village de Punta Cana. A sua forma original 
e natural confere-lhe um espírito zen e de descontração. 
Possui ainda duas pistas de natação de comprimento 
olímpico (50 m), bem como uma espaçosa zona de 
hidromassagem. Para seu conforto, tem à sua disposição 
chaises longues e divãs com dossel que protegem a sua 
intimidade.
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Desportos & 
Atividades**

Desporto Aquático

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

Kitesurf* ✓ ✓ 18 anos

Mergulho*
Principiantes 
/ Intermédio/ 
avançado

✓ 10 anos

Vela Iniciação 6 anos

Kayaking Acesso Livre 16 anos

Stant up paddle Acesso Livre 16 anos

Snorkeling* ✓ ✓ 8 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)

Golfe Todos os níveis 8 anos

Fitness

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

16 anos

Trapézio & Circo Todos os níveis 4 anos

Tiro com Arco Todos os níveis 6 anos

Ténis Todos os níveis 4 anos

Horseriding* ✓ ✓ 11 anos

Team sports Acesso Livre 8 anos

Entretenimento ✓

Piscinas Acesso Livre 8 anos

Tubing* ✓

Pesca Desportiva* Todos os níveis ✓

Pickleball ✓ 4 anos

Aulas de Dança Iniciação 12 anos

Boat rental for Waterskiing 
and/or Wakeboarding* ✓

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 para crianças
Piscina exterior

Situada no Mini Club Med®, esta piscina de água 
doce dispõe de vários escorregas e outros jogos 
aquáticos

para as crianças, acompanhadas pelos pais ou 
pelo G.O®, durante o horário de funcionamento 
do Mini Club Med®.

Piscina principal
Piscina exterior

Piscina Club Med Spa
Piscina exterior

Esta magnífica piscina de água doce, com uma ilha no 
centro, situa-se no coração do Village, entre o bar e a praia.

Profundidade (min/max): 0.8m / 1.5m

Piscina de água doce disponível apenas para os G.M® que 
reservaram tratamentos no Club Med Spa.

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

REPÚBLICA DOMINICANA

Punta Cana

Piscinas
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Club Med Spa by L’OCCITANE*

Eis a promessa de uma fuga para o coração das misteriosas terras da Provença, 
um encontro sensorial com a arte mediterrânica de viver, paisagens ensolaradas, 
fragrâncias de lavanda e amêndoa doce. Uma experiência de relaxamento total, 
misturando ingredientes autênticos e técnicas ancestrais.

*Sob pedido

Excursions*

Escapadelas na natureza : 
Lobster cruise / Catalina, between the ocean and the river / Northern treasures

Relacionar-se com a cultura : 
Dominican colors / Santo Domingo, colonial heritage / The Sails of Saona (in Winter 
only)

Espírito aventureiro : 
Zip line eco splash / Buggy ride

Personalizado à sua medida : 
Exclusive outing to Saona Island

*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)*

Club Med Baby Welcome, 
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, Club Med Baby 
Welcome, Zumbatonic, Hora 
do espetáculo

Sempre

11 a 
17 anos

Club Med 
Passworld® (11 aos 
17 anos)

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

Sempre

Atividades para crianças
 Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

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

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

4 a 10 anos

Amazing Family, "Big snack" em família, Torneios 
e jogos em família, Diversão aquática em família, 
Hora do espetáculo em família, Acesso gratuito, 
Artesanato em família, Acesso gratuito às instalações 
de golfe do resort, Acesso gratuito à vela, Acesso 
gratuito aos courts de ténis

11 a 17 anos

Amazing Family, "Big snack" em família, Torneios 
e jogos em família, Diversão aquática em família, 
Acesso gratuito, Artesanato em família, Acesso 
gratuito às instalações de golfe do resort, Acesso 
gratuito à vela, 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, Clube dos pijamas

2 a 3 anos Easy Arrival Club Med Baby Welcome, Babysitting, 
Clube dos pijamas

4 a 10 anos Easy Arrival, Club Med Play Babysitting, Clube dos pijamas

11 a 
17 anos Easy Arrival, Club Med Play

*Sob pedido
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Restaurante Lounge The 
Indigo Beach
Restaurante de especialidade

Agradavelmente localizado à beira da lagoa, num terraço 
à sombra de coqueiros, onde pode petiscar para matar a 
fome passageira, com lanches servidos à mesa.

O Samana
Restaurante principal

Totalmente renovado, localizado perto do bar principal e 
piscina de frente para a lagoa, este grande restaurante 
está aberto para pequeno-almoço, almoço e jantar com 
a família ou amigos em torno dos buffets de cozinha 
internacional. Este restaurante está decorado com mesas 
de 2 a 8 pessoas e equipado com cadeiras para bebés. 
Para sua informação: o restaurante pode fechar em 
determinados períodos.

Hispaniola
Restaurante principal

Este restaurante está fechado até 30 de Junho 
de 2023
Bem-vindo a um autêntico bistrô de praia 
ao estilo das Caraíbas! As cores e a música 
reflectem o estilo de vida crioulo em toda a sua 
riqueza e multiculturalismo. Este restaurante, 
no centro da Hispaniola, oferece um buffet 
composto por várias secções temáticas, 
incluindo queijos, padaria, fruta e legumes, 
etc... O restaurante compreende várias áreas 
que prestam homenagem à música e cultura 
dominicana. Estas incluem o Merengue para 
famílias, o Festival de las Flores para adultos e 
o Carnaval Dominicano com um belo terraço em 
frente à praia.

REPÚBLICA DOMINICANA

Punta Cana

Bares
Hibiscus Bar & Lounge
Bar da piscina calma

O Celestial
Bar de praia

Cielo
Bar principal

La Cave
Bar de vinhos

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Informações práticas

Adress
CLUB MED PUNTA CANA
APT POSTAL 106 - HIGUEY, PUNTA CANA, Island of Hispanola (Dominican Republic) .
23000, Dominican Republic

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
Transfer to/from Punta Cana airport (10 min)
La Romana Airport (50 min)
Santo Domingo airport (90 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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