
◆  With Luxury Space

FRANÇA

Tignes

• Explore os 300 kms do domínio 
mágico do esqui de Tignes Val 
d’Isère, desde os vales arborizados 
até aos glaciares que culminam a 
uma altitude de mais de 3.000 m.

• Torne as suas férias extra 
especiais numa Suite no Espaço 
Exclusive Collection e desfrute da 
paz e sossego à volta da lareira no 
Welcome Lounge.

• Reúna-se com a sua família para 
partilhar momentos preciosos num 
resort com uma sensação de festa 
enérgica.

• Leve o tempo que precisar e 
corte alguns comprimentos na 
maior piscina interior do Club Med 
Les Alpes, antes de se entregar a 
um tratamento restaurador no Spa.

Destaques do Resort:
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FRANÇA

Tignes

Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Superior Room 24 1 - 3

Interconnecting Superior Rooms 48 2 - 5

Superior Room - Balcony 24 Varanda 1 - 3

Interconnecting Superior Rooms - 
Balcony 48 Varanda 2 - 5

Family Superior Room - Balcony 34 Varanda 1 - 4

Superior Room - Balcony Interconnecting 
with Superior Room 48 Varanda 2 - 4

Superior Room - Mobility Accessible 24 1 - 3

Superior Room - Mobility Accessible - 
Balcony 24 Varanda 1 - 4

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

Casa de Banho
•  Lavatórios duplos
•  Secador de cabelo
•  Toalheiro aquecido
•  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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FRANÇA

Tignes

Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Deluxe Room 29 Área de lounge, Varanda 1 - 2

Interconnecting Deluxe Rooms 58 Área de lounge, Varanda 2 - 4

Family Deluxe Room 34 Área de lounge, Varanda 1 - 4

Deluxe Room Interconnecting with 
Superior Room - Balcony 53 Área de lounge, Varanda 2 - 5

Deluxe Room Interconnecting with 
Superior Room 53 Área de lounge, Varanda 2 - 5

Deluxe Room - Mobility Accessible 29 Área de lounge, Varanda 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
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  USB socket
•  Heating
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Lavatórios duplos
•  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
•  Serviço de bagagem
•  Pool towel
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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FRANÇA

Tignes

◆  Luxury Space

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

Your Exclusive Collection Services

   Luxury Suites

   Exclusive Lounge Bar

   Private ski room

   Room service for breakfast

   Dedicated Conciergerie

   Privileged access to all the 
Resort
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FRANÇA

Tignes

Exclusive Collection Space

 Nome Superficie 
min (m²) Highlights Capacidade

Exclusive Collection Space Family Suite - 
with view 70 Vista, Living Room, Varanda 1 - 4

Exclusive Collection Space Family Suite 70 Living Room, Varanda 1 - 4

Exclusive Collection Space Family Suite - 
Mobility Accessible - with view 70 Vista, Living Room, Varanda 1 - 4

•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  TV
•  Sofá
•  Alto-falantes bluetooth 
•  Máquina de café expresso
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Cast system
•  USB socket
•  Heating
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Lavatórios duplos
•  Casas de banho separadas
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Secador de cabelo
•  Toalheiro aquecido
•  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

•  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
•  Premium Wi-Fi
•  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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FRANÇA

Tignes

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

Snowboard
Lições para todos 
os níveis (francês / 
inglês)

12 anos

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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FRANÇA

Tignes

Desporto Terrestre & Lazer

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

Yoga by Heberson

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

16 anos

Atividades de piscina

Acesso Livre / 
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)

16 anos

Treino de Cardio Acesso Livre 18 anos

Diversões ✓

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

Para relaxar, aproveite a nossa maior piscina interior dos 
Alpes: nade 100 m em 4 comprimentos na faixa de natação, 
a piscina aquecida de 25 m espera-o. É também um local 
para relaxar com vista para os picos.

Piscina para crianças disponível.

Profundidade (min/max): 1.4m / 1.4m

FRANÇA

Tignes

Piscinas Club Med Spa by SOTHYS*

Sothys, a deusa da beleza, confia o seu segredo tanto a homens como a mulheres. 
No coração da região de Corrèze, em França, uma estética de vanguarda é 
constantemente renovada no jardim botânico. Descubra a digi-esthétique®, um 
método de massagem exclusivo que oferece uma fuga mágica da rotina diária. 
Emoções e refinamento esperam por si.

*Sob pedido
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Tignes

Crianças
Clubes Crianças

 Idade Nome Actividades incluidas Actividades a 
pedido Datas disponíveis

2 a 3 anos Petit Club Med®*

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

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

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 Family Spa

*Sob pedido
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FRANÇA

Tignes

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

0 a 2 anos 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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Le Val Claret
Restaurante principal

Gourmet Lounge Le 
Solstice
Lounge Gourmet

Como um passeio nas montanhas, o nosso 
principal restaurante Le Val Claret oferece um 
convite para explorar o resort e os sabores locais 
e internacionais. Le Hameau, Le Sentier, L’Atelier 
e Le Lac (para famílias) são todos espaços que 
compõem este lugar único que simboliza a união 
e a diversidade. Desde as cozinhas do mundo às 
especialidades locais, o buffet oferece algo para 
agradar a todos.

Como o seu nome sugere, o Gourmet Lounge 
celebra o Solstício de Verão com fogueiras 
que iluminam as montanhas todos os anos. A 
iluminação subtil cria uma atmosfera ao mesmo 
tempo acolhedora e cintilante, ideal para apreciar 
uma cozinha refinada. A adega revestida a 
pedra oferece uma selecção de vinhos regionais 
originais. 
Aberta para almoços tardios, na hora sagrada do 
chá e à noite para o jantar servido à sua mesa 
por reserva.

FRANÇA

Tignes

Bares
Equinoxe
Bar principal

Energy
Bar ao ar livre

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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FRANÇA

Tignes

Mapa da área de ski

2100m
Ski-in / Ski-out Village

3450m
Altitude máxima

1550m
Altitude mínima

Número de pistas de esqui

25 44 69 21300
km

Pistas de Esqui Alpino
75

Pistas de esqui de fundo

40 km

Zona Freeride Zona de Diversão

Informações práticas
Adress
CLUB MED TIGNES
300 AVENUE DE LA GRANDE MOTTE, TIGNES, Savoie- Tignes
73320, 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
A Semana Clássica (de domingo a domingo) ou "à la carte" permanece (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.
Estadias 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
Chambery-Voglans airport (120 min)
Geneva-Cointrin airport (180 min)
Grenoble Alpes Isère Airport (180 min)
Lyon St Exupery airport (180 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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