
◆  With Luxury Space

FRANÇA

Val d’ Isère

• Esquiar nas pistas dos grandes 
desportistas, na área mais 
prestigiada de esqui do mundo

• Saborear as especialidades 
locais, depois de um dia ao ar livre

• Apreciar o luxo da sua suite 
no"Refúgio" do Espaço 5∑, ou da 
banheira de hidromassagem no 
terraço

• Admirar o maciço de La Solaise 
depois da piscina e de um 
tratamento no Club Med Spa by 
CINQ MONDES

Destaques do Resort:



FRANÇA

Val d’ Isère

Sumário

Data de publicação 19/05/2023 a partir da data de publicação e sujeito a alterações. Para obter informações completas e atualizadas, 
informe-se na agência ou no site do Club Med. Imagens indicativas e não contratuais.

Alojamento 4

Luxury Space 10

Desportos & Atividades** 14

Piscinas 18

Club Med Spa by CINQ MONDES* 19

Restaurantes & Bares 20

Informações práticas 23

3



FRANÇA

Val d’ Isère

Alojamento

5



FRANÇA

Val d’ Isère

Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Superior 15 1 - 2

Quarto Superior - Voltado a sul 15 1 - 2

Quarto Superior - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida 28 1 - 2

Quarto Superior 15 1 - 2

Equipment
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Utensílios para café/chá
•  Cofre de segurança
•  Heating

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

banho, loção corporal, etc.)

Services
•  Serviço de bagagem
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FRANÇA

Val d’ Isère

Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Deluxe 30 Área de lounge 1 - 2

Quarto Deluxe - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida 33 Área de lounge 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
•  Heating

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

banho, loção corporal, etc.)
•  Casas de banho separadas
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Comodidades: acessórios (touca de 

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

Services
•  Serviço de concierge
•  Almoço gratuito para os G.M® que 

chegarem antes das 15h
•  Serviço de bagagem
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

reabastecido a pedido
•  Pool towel
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◆  Luxury Space

Your Exclusive Collection Services

11



FRANÇA

Val d’ Isère

Espaço Exclusive Collection

 Nome Superficie 
min (m²) Highlights Capacidade

Suite do espaço Exclusive Collection 
- Acessível a pessoas com mobilidade 
reduzida

70
Zona de dormir independente 
para as crianças, Living Room, 
Varanda mobilada

1 - 4

Suite do espaço Exclusive Collection 49 Living Room, Varanda 
mobilada 1 - 2

Suite para família do espaço Exclusive 
Collection 63

Zona de dormir independente 
para as crianças, Living Room, 
Varanda mobilada

1 - 4

•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Sofá
•  Alto-falantes bluetooth 
•  Máquina de café expresso
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cacifos para o material de esqui com 

secador de botas
•  Cofre de segurança
•  Heating

Casa de Banho
•  Chuveiro
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Secador de cabelo
•  Comodidades: acessórios (touca de 

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

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

•  Banheira
•  Lavatórios duplos
•  Casas de banho separadas
•  Toalheiro aquecido
•  Espelho de ampliação

•  Champanhe servido pela flauta às 18h 
no salão privado

•  Upgrade transfer for G.M® with 
transfer package

•  Divisão privada para esqui 
•  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
•  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 limpeza
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FRANÇA

Val d’ Isère

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)

Snowboard
Lições para todos 
os níveis (francês / 
inglês)

8 anos

Actividades propostas na 
estância* ✓

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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FRANÇA

Val d’ Isère

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

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

16 anos

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

Com paredes envidraçadas e espaço de descontração

Profundidade (min/max): 1m / 1.4m

FRANÇA

Val d’ Isère

Piscinas Club Med Spa by CINQ MONDES*

Inspired by ancestral beauty traditions from all over the world, Cinq Mondes offers a 
sensory journey through different cultures. Discover a treatment that combines the 
quality of natural ingredients with genuine savoir-faire, derived from collaboration 
with masters of traditional medicines. A return to sources with proven effects.

*Sob pedido
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O Bellevarde
Restaurante principal

O chalet do Charvet
Restaurante de especialidade

Este restaurante com decoração de François 
Champsaur acolhe o à volta de um buffet 
internacional e com temas no conjunto das suas 
refeições.

Mediante reserva, na recepção, este restaurante 
de especialidades da Saboía (fondue e grill) 
acolhe-o para jantar num ambiente íntimo 
e propõe um serviço de mesa. Restaurante 
mobilado com mesas de 4 a 8 pessoas.

FRANÇA

Val d’ Isère

Bares
O bar principal
Bar principal

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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FRANÇA

Val d’ Isère

VAL D’ISERE TIGNES

Mapa da área de ski

1850m
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 VAL D’ISERE
LA LÉGETTAZ, VAL D’ISERE, Savoie - Val d’Isère
73150, 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 (170 min)
Lyon St Exupery airport (170 min)
Chambery-Voglans airport (120 min)
Geneva-Cointrin 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

23


