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Serre-Chevalier

• Apreciar a serenidade do Club 
Med Spa by PAYOT

• Deixe os seus bebés a partir de 
4 meses de idade com nossos 
G.O®s dedicados

• Leave your babies from 4 months 
upwards with our dedicated G.O®s

• Enjoy a quiet Resort made from 
stones and wood in a forest of 
pines

Destaques do Resort:
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Standard

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto familiar Standard - Vista para o 
vale 27

Vista para o vale, Zona de 
dormir independente para as 
crianças

1 - 4

Quarto familiar Standard - Vista para o 
vale, varanda 27

Vista para o vale, Zona de 
dormir independente para as 
crianças, Varanda mobilada

1 - 4

Quarto Padrão Familiar - Varanda 27
Zona de dormir independente 
para as crianças, Varanda 
mobilada

1 - 4

Quarto Standard 23 1 - 3

Quarto familiar Standard 27 Zona de dormir independente 
para as crianças 1 - 4

Quarto Standard - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida 27 1 - 2

Equipment
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Cofre de segurança
•  Heating
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

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

banho, loção corporal, etc.)

Services
•  Serviço de bagagem
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Deluxe 27 Área de lounge, Varanda 
mobilada 1 - 2

Equipment
•  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
•  Sofá(s)
•  Heating
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Casas de banho separadas
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Secador de cabelo
•  Toalheiro aquecido
•  Produtos de marca (champô, gel de 

banho, loção corporal, etc.)

Services
•  Serviço de bagagem
•  Pool towel

9



FRANÇA

Serre-Chevalier

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)

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

Swimming Pools

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

16 anos

Actividades propostas na 
estância* ✓

Bilhar americano* ✓

Entertainment ✓

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

Piscina de água doce com amplas paredes envidraçadas 
para poder fruir da paisagem circundante.

Profundidade (min/max): 0.9m / 1.4m

FRANÇA

Serre-Chevalier

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

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

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, Hora do 
espetáculo

Sempre

11 a 
17 anos Junior Club Med

Aulas de esqui de grupo 
ESF 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

0 a 2 anos "Big snack" em família

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, "Big snack" em família

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

Family Spa

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

0 a 2 anos Easy Arrival, 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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O Vauban
Restaurante principal

Este grande restaurante recebe-o com toda a família, 
para uma refeição energética, antes ou depois de suas 
actividades ao ar livre. A grande esplanada permite 
que aprecie a vista sobre o vale. Apenas o terraço do 
restaurante é uma área para fumadores.

FRANÇA

Serre-Chevalier

Bares
O Izoard
Bar principal

O Lautaret
Bar Nocturno

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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SERRE CHEVALIER VALLEE

Mapa da área de ski

1400m
Ski-in / Ski-out Village

2800m
Altitude máxima

1400m
Altitude mínima

Número de pistas de esqui

13 29 26 13250
km

Pistas de Esqui Alpino
59

Pistas de esqui de fundo

45 km

Zona Freeride Zona de Diversão

Informações práticas
Adress
CLUB MED SERRE CHEVALIER
LE BEZ, LA SALLE LES ALPES, Hautes-Alpes - Serre Chevalier
05240, France

 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
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
Grenoble Alpes Isère Airport (180 min)
Lyon St Exupery airport (165 min)
Milan-Linate airport (240 min)
Milano-Malpensa airport (210 min)
Turin-Casel airport (180 min)
Chambery-Voglans airport (160 min)
Milan-Bergame airport (210 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 23


