
FRANÇA

Chalés de Valmorel

• (1)Apenas algumas marcas, 
servidas em flute, a partir das 
18h. O excesso de alcóol pode ser 
prejudicial para a sua saúde.

• O seu terraço com uma vista 
magnífica para o vale ou o Mont 
Blanc

• Um serviço à sua medida: 
pequeno-almoço, almoço ou jantar 
preparados ao domicílio, devolução 
dos seus esquis...

• Um Apartamento-Chalet no 
centro de Valmorel, uma estância 
autêntica e preservada

• Partilhe momentos mágicos em 
família ou em grupo, num conforto 
repleto de tradição e modernidade

Destaques do Resort:
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FRANÇA

Chalés de Valmorel

Chalé-Apartamento 2 quartos

Alojamento

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Chalé-Apartamento 2 quartos 83 Lareira, Kitchen, Living Room, 
Terraço mobilado 1 - 5

Equipment
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Sofá
•  Máquina de café expresso
•  Cozinha equipada
•  Conjunto de fondue e raclette
•  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
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Banheira
•  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)

Services
•  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
•  Serviço de quartos
•  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
•  Premium Wi-Fi
•  Priority Booking at the Gourmet Lounge
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

reabastecido diariamente
•  Almoço gratuito para os G.M® que 

chegarem antes das 15h
•  1 covered parking space (with extra 

charge)
•  Shuttle service to the Resort center
•  Serviço de abertura de cama
•  Mountain diner
•  Pool towel
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
•  Serviço de limpeza
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FRANÇA

Chalés de Valmorel

Chalé-Apartamento 3 quartos

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Chalé-Apartamento 3 quartos 123 Lareira, Kitchen, Living Room, 
Terraço mobilado 1 - 7

Chalé-Apartamento 3 quartos - 
Acessível a pessoas com mobilidade 
reduzida

123 Lareira, Kitchen, Living Room, 
Terraço mobilado 1 - 7

Equipment
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Sofá
•  Máquina de café expresso
•  Cozinha equipada
•  Conjunto de fondue e raclette
•  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
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Banheira
•  Chuveiro
•  Casas de banho separadas
•  Chinelos
•  Secador de cabelo
•  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)

•  Lavatórios duplos
•  Roupão de banho
•  Toalheiro aquecido

Services
•  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
•  Serviço de quartos
•  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
•  Premium Wi-Fi
•  Priority Booking at the Gourmet Lounge
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

reabastecido diariamente
•  Almoço gratuito para os G.M® que 

chegarem antes das 15h
•  1 covered parking space (with extra 

charge)
•  Shuttle service to the Resort center
•  Serviço de abertura de cama
•  Mountain diner
•  Pool towel
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
•  Serviço de limpeza
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FRANÇA

Chalés de Valmorel

Chalé-Apartamento 4 quartos

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Chalé-Apartamento 4 quartos 193 Lareira, Kitchen, Living Room, 
Terraço mobilado 1 - 10

Equipment
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Sofá
•  Máquina de café expresso
•  Cozinha equipada
•  Conjunto de fondue e raclette
•  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
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

Casa de Banho
•  Casas de banho separadas
•  Secador de cabelo
•  Banheira
•  Chuveiro
•  Lavatórios duplos
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  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)

Services
•  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
•  Serviço de quartos
•  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
•  Premium Wi-Fi
•  Priority Booking at the Gourmet Lounge
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

reabastecido diariamente
•  Almoço gratuito para os G.M® que 

chegarem antes das 15h
•  1 covered parking space (with extra 

charge)
•  Shuttle service to the Resort center
•  Serviço de abertura de cama
•  Mountain diner
•  Pool towel
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
•  Serviço de limpeza
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FRANÇA

Chalés de Valmorel

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) / Todos os 
níveis

4 anos

Caminhadas

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

Snowboard

Lições para todos 
os níveis (francês / 
inglês) / Todos os 
níveis

8 anos

Actividades propostas no 
Village* ✓

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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FRANÇA

Chalés de Valmorel

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 Pools

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

5 anos

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

No Resort de Valmorel, aproveite a piscina de 120 m² e a 
piscina de 15 m² para crianças.

Profundidade (min/max): 0.8m / 1.4m

FRANÇA

Chalés de Valmorel

Piscinas Club Med Spa by Sothys*

Sothys, the goddess of beauty confides her secret to both men and women. 
In the heart of the Corrèze region of France, a cutting-edge aesthetic is constantly 
renewed in the botanical garden. Discover digi-esthétique®, an exclusive massage 
method offering a magical escape from everyday routine. 
Emotions and refinement await you.

*Sob pedido
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FRANÇA

Chalés de Valmorel

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

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

Spa para 
adolescentes 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, "Big snack" em família, Espetáculo

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, Botas 
de neve

*Sob pedido
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FRANÇA

Chalés de Valmorel

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

0 a 2 anos Club Med Baby Welcome, Facilitate your arrival Babysitting

2 a 3 anos Facilitate your arrival Club Med Baby Welcome, Babysitting

4 a 10 anos Facilitate your arrival Babysitting

11 a 
17 anos Facilitate your arrival

*Sob pedido
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O Cerfs e A Celeste
Restaurante principal

Estes dois restaurantes com terraço (aberto em meados 
de março) propõem vários ambientes decorativos, 
dependendo do tema da temporada.

No Resort: "La Laiterie" 
Gourmet Lounge
Lounge Gourmet

Este Verão, o nosso restaurante dá-lhe as boas-vindas à 
noite.
Num ambiente acolhedor, este restaurante à volta de 
um balcão gourmet é um verdadeiro espaço dedicado à 
degustação e oferece também um bar, uma adega* e uma 
delicatessen*.
Pode jantar durante todo o dia.
À noite, jantar sob reserva. No menu: tapas de estilo 
montanhês ou ementa de set com produtos locais.
*A la carte

Catering in the Chalet-
Apartments
Take advantage of the opportunity to enjoy 
meals in your exceptional Chalet-Apartment:
You can have continental breakfast delivered 
and prepared at the time of your choice (order 
from the concierge service).
You may lunch and dine in the Chalet, with 
an exclusive selection of starters, mains and 
desserts served in verrines, from 11 am to 10 pm 
(included). 
One mountain speciality dinner per stay also 
included *, served in your Chalet-Apartment.
(*only one mountain dinner per stay of minimum 
7 days).
Champagne at the Welcome lounge and the Bar 
de la Tour from 6pm.
At the Resort:
Priority booking at La Laiterie 
Possibility of booking a table in the main 
restaurant (depending on the schedule).

FRANÇA

Chalés de Valmorel

Bares
O Roc Bar
Bar principal

At the Club Med Valmorel 
Resort: The Bar de la Tour
Gourmet Lounge Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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FRANÇA

Chalés de Valmorel

GRAND DOMAINE

Mapa da área de ski

1460m
Ski-in / Ski-out Village

2550m
Altitude máxima

1250m
Altitude mínima

Número de pistas de esqui

8 19 39 24165
km

Pistas de Esqui Alpino
50

Pistas de esqui de fundo

60 km

Zona Freeride Zona de Diversão

Informações práticas
Adress
LES CHALETS DE VALMOREL
HAMEAU DU BOIS DE LA CROIX, VALMOREL, Savoie - Valmorel
73260, França

 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
HORA DE CHEGADA / PARTIDA 
** Para todas as estadias: chegada entre as 15h e as 20h; em caso de chegada mais cedo e, 
dependendo da disponibilidade do Village, o almoço será proposto com suplemento. 
- Quarto disponível na parte da tarde 
- No dia da partida, o quarto tem de estar livre às 10 horas 
- Saída do Village às 15h (pequeno almoço e almoço incluídos) 
** Semana Livre 
- Check-in entre as 17h e as 20h 
- No dia da partida, o quarto tem de estar livre às 10 horas 
- Saída do Village às 17h (pequeno almoço e almoço incluídos)

 Transferes
Grenoble Alpes Isère Airport (150 min)
Lyon St Exupery airport (150 min)
Chambery-Voglans airport (80 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
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