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Saint-Moritz Roi Soleil

• Experimentar um ambiente 
cosmopolita num Village de ski 
solarengo

• Atrever o paladar nos restaurantes 
do Village, experimentando cozinha 
suíça e italiana

• Apreciar um autêntico ski cross-
country em pistas com mais de 
170 km

• Desfrutar de sessões de "après 
ski" na piscina ou gastando excesso 
de energia na sala de fitness

Destaques do Resort:
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Superior

Alojamento

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Superior - Vista para a montanha 14 Vista para a montanha 1 - 3

Quarto Superior 14 1 - 4

Quarto familiar Superior 29
Vista para os abetos, Zona de 
dormir independente para as 
crianças

3 - 4

Quarto Júnior - Individual, casa de banho 
partilhada 9 1

Equipment
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Utensílios para café/chá
•  Cofre de segurança
•  Tipo de tomada J, 220 – 240 V
•  Heating

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

banho, loção corporal, etc.)

Services
•  Serviço de bagagem
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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Desportos & 
Atividades**

Desportos de Inverno

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

Ski

Lições para 
peritos (francês 
/ inglês) / Lições 
para todos os 
níveis (francês / 
inglês / alemão 
/ italiano) / 
Intermédio/ 
avançado

4 anos

Ski de fundo

Lições para todos 
os níveis (francês 
/ inglês / alemão / 
italiano)

12 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)

12 anos

Actividades propostas na 
estância* ✓

*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

Piscina Acesso Livre 16 anos

Entretenimento ✓

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

Piscina de transbordo de água doce equipada com 
espreguiçadeiras em teca.
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Piscinas
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Crianças

Clubes Crianças

 Idade Nome Actividades incluidas Actividades a 
pedido Datas disponíveis

4 a 10 anos Mini Club Med®

Aulas de esqui de grupo 
ESS 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 grupo com 
instrutores da ESF, Aulas 
de esqui de grupo ESS para 
adolescentes, Aulas de 
grupo com instrutores da 
ESS, Hora do espetáculo, 
Programa de desportos de 
neve

Sempre

Atividades para crianças
 Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

4 a 10 anos Hora do espetáculo em família, Acesso gratuito, "Big 
snack" em família, Torneios e jogos em família

11 a 17 anos
Hora do espetáculo em família, Acesso gratuito, 
Bridge, "Big snack" em família, Torneios e jogos em 
família, Botas de neve

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

0 a 2 anos Club Med Baby Welcome

2 a 3 anos Babysitting

4 a 10 anos Easy Arrival Babysitting

11 a 
17 anos Easy Arrival

*Sob pedido
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O restaurante principal
Restaurante principal

Corvatsch
Restaurante Montanha O Corviglia

Restaurante Montanha

Convenientemente localizado no piso térreo do hotel 
com vistas fantásticas sobre Saint Moritz, este é o local 
perfeito para relaxar durante todo o dia. Comece com 
um pequeno-almoço entusiasta, almoce com calma, 
e partilhe as suas histórias das façanhas do dia com os 
seus amigos e família durante o jantar. O restaurante tem 
uma variedade tentadora de pratos com uma ecléctica 
influência internacional.

Temporariamente fechado.
Ofereça a si próprio uma deliciosa pausa com uma vista 
panorâmica. Aproveite este restaurante de montanha para 
completar os seus níveis de energia após uma manhã nas 
encostas. Desfrute do almoço e divirta-se muito com a sua 
família ou amigos.
Este restaurante também pode ser alcançado por não 
esquiadores.

Quando está na pista, Le Corviglia é o refúgio perfeito, 
convidando-o a fazer uma pausa e a recarregar as suas 
baterias. A 2.550 metros (8.365 pés), não é de admirar que 
haja vistas deslumbrantes para as montanhas. Jantar num 
local tão isolado torna as suas aventuras do dia ainda mais 
memoráveis, e o restaurante pode ser acedido por não-
esquiadores. 
Aberto todos os dias, excepto ao domingo.

O Stubli
Restaurante de especialidade

Este restaurante de montanha é especializado em iguarias 
locais. Está no melhor lugar possível para provar a famosa 
cozinha alpina Savoyard! O Stubli serve deliciosa comida 
tradicional com um toque contemporâneo, num ambiente 
amigável e quente. Experimente fondue autêntico e 
pratos que foram inspirados pelos rigorosos invernos da 
montanha - a comida de conforto perfeito após um grande 
dia ou as encostas.
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Bares
O bar principal
Bar principal

O bar da discoteca
Bar Nocturno-Clube

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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HAUTE-ENGADINE

Mapa da área de ski

1750m

3303m
Altitude máxima

1750m
Altitude mínima

Número de pistas de esqui

35 22 31350
km

Pistas de Esqui Alpino
56

Pistas de esqui de fundo

222 km

Zona Freeride Zona de Diversão

Informações práticas
Adress
CLUB MED SAINT-MORITZ ROI SOLEIL
SAINT-MORITZ BAD, Canton des Grisons
7500, Switzerland

 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
Milano-Malpensa airport (180 min)
Zurich airport (180 min)
Munich airport (240 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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