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• Passear por uma encantadora 
aldeia de chalets alpinos na região 
de Piedmont

• Saborear a gastronomia italiana 
e especialidades das montanhas

• Seguir o caminho dos campeões 
nas pistas olímpicas de downhill ou 
cross-country em Sestrières

• Ver os seus filhos divertirem-se 
no jardim de neve e os adolescentes 
a brilhar no snowboard

Destaques do Resort:
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Superior
 Nome Superficie min 

(m²) Highlights Capacidade

Quarto Superior 23 1 - 2

Junior Family Superior Room 
Interconnecting with Superior Room 54 Zona de dormir independente 

para as crianças 3 - 5

Quarto familiar Superior Júnior 30 Zona de dormir independente 
para as crianças 1 - 3

Quarto familiar Superior 50 Zona de dormir independente 
para as crianças 1 - 4

Quarto familiar Superior - Duplex, 
Varanda 67

Sala familiar de nível dividido, 
Zona de dormir independente 
para as crianças, Varanda

1 - 4

Quarto Superior - Varanda 24 Varanda mobilada 1 - 2

Quartos Superiores Interligados - 
Varanda 48 Varanda mobilada 2 - 4

Quarto familiar Standard comunicante 
com Quarto Superior 82 Zona de dormir independente 

para as crianças 4 - 6

Quarto familiar Superior Júnior - Varanda 32
Zona de dormir independente 
para as crianças, Varanda 
mobilada

1 - 3

Family Superior Room - Balcony 58 Zona de dormir independente 
para as crianças, Varanda 1 - 4

Quarto Superior - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida 30 1 - 3

Quarto Superior - Varanda 24 Terraço mobilado 1 - 2

Quartos Superiores Interligados - 
Varanda 48 Terraço mobilado 1 - 4

Equipment
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Minibar (sem produtos alimentares)
•  Utensílios para café/chá
•  Cofre de segurança
•  Heating
•  Tipo de tomada C: 200-240 V
•  Tipo de tomada L: 200-240 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Secador de cabelo
•  Produtos de marca (champô, gel de 

banho, loção corporal, etc.)
•  Toalheiro aquecido
•  Espelho de ampliação

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

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Family Deluxe room 73
Zona de dormir independente 
para as crianças, Sala de 
estar separada, Varanda

1 - 4

Equipment
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Máquina de café expresso
•  Minibar (sem produtos alimentares)
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Sofá(s)
•  Heating
•  Tipo de tomada C: 200-240 V
•  Tipo de tomada L: 200-240 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  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 familiar 73

Zona de dormir independente 
para as crianças, Sala de 
estar separada, Varanda 
mobilada

1 - 4

Suite 84 Sala de estar separada, 
Varanda mobilada 1 - 2

Equipment
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Telefone
•  TV
•  Máquina de café expresso
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Heating
•  Tipo de tomada C: 200-240 V
•  Tipo de tomada L: 200-240 V

Casa de Banho
•  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
•  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
•  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) 
/ Todos os níveis 
/ Intermédio/ 
avançado

4 anos

Customized Snow Activities Todos os níveis 18 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) / Todos os 
níveis

12 anos

Ski de fundo* Todos os níveis ✓

*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 Pool Acesso Livre 16 anos

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

Para seu bem-estar, aproveite a piscina coberta do Resort.

Graças à sua ampla parede envidraçada, poderá nadar 
numa atmosfera banhada de luz.

Para sua informação, é obrigatório o uso de touca de banho 
na piscina interior.

Profundidade (min/max): 1.3m / 1.3m
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Piscinas Club Med Spa by Payot*

For nearly 100 years, Payot has embodied French excellence and offers all women 
the chance to reveal their true beauty. Nadia Payot, the woman behind facial 
gymnastics, created a work-out of 42 movements that combine the use of massage 
and skincare. Innovative formulas with sensuous perfumes and textures have made 
Payot a major player in the holistic beauty world.

*Sob pedido
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Crianças
Clubes Crianças

 Idade Nome Actividades incluidas Actividades a 
pedido Datas disponíveis

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

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

Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med®

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

Sempre

11 a 
17 anos Junior Club Med

Aulas de esqui de grupo SIS 
para adolescentes, 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

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

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

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

Family Spa

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

2 a 3 anos 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

La Trattoria
Lounge Gourmet Casa Mollino

Restaurante Montanha

O restaurante principal propõe quatro ambientes diferentes, 
com quatro salas dispostas em forma de estrela em torno 
do buffet.
Uma das salas têm uma vista panoramica deslumbrate.

À hora do almoço, o restaurante La Trattoria oferece o 
melhor da gastronomia italiana: pizza, massa, uma tábua 
de frios e queijos italianos. Aproveite o novo terraço e a 
zona do bar para prolongar esta experiência requintada.
À noite, mediante reserva, venha jantar na atmosfera típica 
de uma trattoria. O menu mais do que generoso realça a 
qualidade e os sabores dos produtos locais.
Pode também comprar produtos típicos da gastronomia 
italiana na charcutaria.

Almoçar nas pistas de esqui da Casa Mollino (aberto apenas 
no Inverno) para tomar o ar da montanha é um verdadeiro 
deleite. Nas pistas de esqui a 2.300 metros (7.545 pés), 
este restaurante de montanha situado em Sauze d’Oulx 
oferece o melhor da gastronomia local como um buffet.
A reserva é obrigatória.

A Tana
Restaurante de especialidade

Partilhe uma autêntica refeição italiana num ambiente 
acolhedor como casal ou com amigos. As especialidades 
de montanha estão na ementa, fondue ou pierrade lavadas 
com vinhos italianos. Uma experiência de convívio num 
espaço redesenhado com uma decoração barroca quente 
mas chique.
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Bares
A Laterna
Bar principal

Gourmet Lounge Bar La 
Trattoria
Gourmet Lounge Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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VIA LATTEA - SESTRIERE

Mapa da área de ski

1600m
Ski-in / Ski-out Village

2823m
Altitude máxima

1350m
Altitude mínima

Número de pistas de esqui

42 120 80 7400
km

Pistas de Esqui Alpino
70

Pistas de esqui de fundo

40 km

Zona Freeride Zona de Diversão

Informações práticas
Adress
CLUB MED PRAGELATO VIALATTEA
VIA MONTE ORSIERA N°1 FRAZIONE, Piémont
10060, ITALIA

 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
A Semana Clássica (de domingo a domingo) ou a estadia "à la carte" (7 dias ou menos, começando em 
qualquer outro dia que não seja domingo):
Chegada e quartos disponíveis entre as 16 e as 20 horas.
Se chegar cedo, poderá almoçar no Resort (a um custo extra), sujeito à disponibilidade.
No último dia, quartos a serem desocupados até às 10h00, partida até às 15h00.
Estadas curtas 2 ou 3 noites - fim-de-semana pelo Club Med:
Chegada entre as 12h00 e as 20h00. Quartos disponíveis entre as 16 e as 18 horas.
Se chegar cedo, pode almoçar no Resort sem suplemento.
No último dia, quartos a serem desocupados até às 10 da manhã, partida até às 15 horas.
Se os horários mudarem, será informado através do seu "Rendez-Vous de Férias".

 Transferes
Milan-Linate airport (195 min)
Milano-Malpensa airport (180 min)
Turin-Caselle airport (105 min)
Aeroporto de Genebra-Cointrin (180 min)
Milan-Bergame airport (210 min)
Grenoble Alpes Isère Airport (195 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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