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Val Thorens Sensations

• Aprecie um cenário majestoso 
num Village com uma arquitetura 
e design com luz e transparências

• Viva todos os dias ao máximo, 
com noites acolhedoras junto à 
lareira e noites festivas com os 
amigos

• Desfrute de desportos de neve 
nas melhores condições - esqui 
alpino, snowboard, trenó e speed-
riding - na melhor estância de 
desportos de inverno do mundo

• Escolha entre um momento de 
puro relaxamento no Club Med Spa 
by CARITA e uma sessão numa 
parede de escalada de 10 m de 
altura

• Deixe o seu paladar viajar numa 
grande variedade de pratos 
requintados, desde cozinha 
local Savoyard a um menu de 
degustação de um chef de estrela 
Michelin

Destaques do Resort:
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Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Superior - Vista para a montanha 24 Vista para a montanha, 
Varanda mobilada 1 - 3

Quartos Superiores comunicantes - Vista 
para a montanha 64 Vista para a montanha, 

Varanda mobilada 4 - 5

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

Quarto Superior 24 1 - 3

Quarto Superior - Varanda 24 Varanda mobilada 1 - 3

Quarto Superior - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida 31 1 - 2

Quartos Superiores comunicantes 49 4 - 5

Quartos Superiores comunicantes - 
Varanda 49 Varanda mobilada 4 - 5

Equipment
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Heating

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

banho, loção corporal, etc.)
•  Lavatórios duplos
•  Toalheiro aquecido

Services
•  Serviço de bagagem
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Deluxe 24 Área de lounge, Varanda 1 - 3

Quarto Deluxe - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida 43 Área de lounge, Varanda 

mobilada 1 - 2

Quarto Deluxe comunicante com Quarto 
Superior - Varanda 48 Área de lounge, Varanda ou 

terraço 4 - 5

Quarto Deluxe comunicante com Quarto 
Superior 48 Área de lounge, Varanda 4 - 5

Equipment
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Utensílios para café/chá
•  Cofre de segurança
•  Sofá(s)
•  Heating
•  Tipo de tomada E: 220-240 V

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

•  Toalheiro aquecido

Services
•  Serviço de bagagem
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Suite 54 Living Room, Terraço 
mobilado 1 - 2

Suite Júnior 44 Sala de estar separada, 
Varanda mobilada 1 - 3

Suite comunicante com Quarto Superior 
- Varanda 79 Sala de estar separada, 

Varanda ou terraço mobilado 4

Junior Suite interconnecting with 
Superior Room - Balcony 71 Sala de estar separada, 

Varanda mobilada 2 - 5

Equipment
•  Telefone
•  TV
•  Máquina de café expresso
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Sofá(s)
•  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
•  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
•  Upgrade transfer for G.M® with 

transfer package
•  Serviço de bagagem no quarto
•  Inclui serviço de quartos para 

pequeno-almoço continental
•  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
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
•  Serviço de limpeza
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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) 
/ Principiantes / 
Intermédios

12 anos

Snowboard

Lições para 
todos os níveis 
(francês / inglês) 
/ Principiantes / 
Intermédios

12 anos

Actividades propostas no 
Resort* ✓

Boardercross* ✓

BTT na neve* Todos os níveis ✓

Moto de neve* ✓

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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Desporto Terrestre & Lazer

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

Escalada Iniciação

Fitness

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

16 anos

Entertainment ✓

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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Club Med Spa por 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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Canto Take-away
Outros Restaurantes

Para os mais ansiosos para ir esquiar, o canto livre na sala 
do Ski Service oferece bebidas quentes e snacks para 
levar.

L’Epicurious, Salão Gourmet
Lounge Gourmet

À procura de desfrtutar de uma gastronomia gourmet e de 
uma atmosfera mais intimista, este novo conceito propõe 
uma experiência única num espírito de "Salão Gourmet". 
Tanto autêntico como contemporâneo, com uma decoração 
aconchegante que valoriza os produtos locais. 
O espaço adapta-se a todos os momentos do dia, e 
permite-lhe fazer um pique-nique gourmet, ou a saborear 
algo delicioso e refrescante, bem como um jantar de 
degustação criado por um Chef estrela Michelin. 
Para mais surpresas: deixe-se tentar pela nossa adega de 
vinhos* e mercearia* .
* Com suplemento.

O restaurante principal
Restaurante principal

Situado no primeiro andar, este restaurante é 
um óptimo local para provar o espírito único do 
Resort. O seu estilo contemporâneo e inovador 
é perfeito para refeições descontraídas e 
divertidas com amigos ou família. Aprecie o 
melhor da cozinha francesa e internacional. 
O restaurante serve bebidas quentes à tarde 
e jantares Discovery da nossa chef estrela 
Michelin.
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Bares
O Bar Principal
Bar principal

Bar Lounge
Gourmet Lounge Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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LES 3 VALLEES

Mapa da área de ski

2300m
Ski-in / Ski-out Village

3200m
Altitude máxima

1300m
Altitude mínima

Número de pistas de esqui

32 106 132 51600
km

Pistas de Esqui Alpino
169

Pistas de esqui de fundo

120 km

Zona Freeride Zona de Diversão

Informações práticas
Adress
CLUB MED VAL THORENS SENSATIONSGRANDE RUA
SAINT MARTIN DE BELLEVILLE, VAL THORENS, Savoie - Val Thorens
73440, 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
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 16h 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 2 ou 3 noites - Weekend by Club Med:
> Chegada entre as 12h e as 20h. 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
Grenoble Alpes Isère Airport (165 min)
Lyon St Exupery airport (165 min)
Chambery-Voglans airport (110 min)
Geneva-Cointrin airport (195 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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