
ESTADIAS SEMANAIS OU DE CURTA DURAÇÃO: 
AS NOSSAS FÉRIAS DE INVERNO CLUB MED 
COM TUDO INCLUÍDO QUE SE ADAPTAM A SI!
No inverno, desfrute da máxima flexibilidade das nossas estadias nas montanhas dos Alpes com tudo incluído com o Club 
Med. Quer faça uma viagem de uma semana ou opte por uma estadia de curta duração, as nossas ofertas de férias de inverno 
adaptam-se às suas necessidades.

1. PACOTE “CLASSIC CLUB”  
A nossa estadia clássica de 7 noites Club Med, de domingo a domingo. A vantagem? Evita a correria de sábado nas estradas e nas 
pistas e desfruta de umas férias com tudo incluído e sem preocupações, ao mesmo tempo que tem uma semana para descobrir 
novas sensações e novos encontros.

2. Fins de semana  
A nossa oferta para uma estadia de curta duração com um máximo de 3 noites. Dá-lhe a oportunidade de escolher entre um 
fim de semana, um fim de semana prolongado, uma estadia de curta duração, que inclui o sábado ou o domingo, ou até mesmo 
uma escapadinha durante a semana. A vantagem? Desfruta do seu fim de semana do Club Med desde o momento em que chega 
até ao momento da partida! O seu passe para o teleférico de esqui está disponível desde a sua chegada, pela manhã, até à sua 
partida, pela tarde. As refeições no Resort incluem desde o almoço do 1º dia, até ao almoço do último dia.

3. PACOTE “OPEN DATES”
Uma oferta que lhe permite escolher livremente a duração e a altura da sua estadia. A vantagem? É você quem decide entre a 
uma estadia de curta duração com um mínimo de 4 noites, uma estadia de uma semana com chegada no dia em que desejar, 
com exceção do domingo, ou então, e porque não optar por uma estadia com uma duração superior a 7 noites? No Club Med, 
a escolha é sua e com tudo incluído!

Abaixo pode encontrar todos os detalhes relativos aos serviços das suas férias de inverno com tudo incluído do Club Med, 
dependendo da tipologia de estadia que escolher: Pacote “Classic Club”, Fins de semana do Club Med, ou o Pacote “Open Dates”.

PACOTE “CLASSIC CLUB” FINS DE SEMANA PACOTE “OPEN DATES”

Duração da estadia 7 dias, chegada e partida ao domingo Estadias de curta duração com um máximo 
de 3 noites (pode ou não incluir o sábado 
ou o domingo)

Estadias com um mínimo de 4 noites(4)

Resorts e datas Todos os resorts e datas 15 Mediante disponibilidade Mediante disponibilidade

Check-in e check-out 
no resort(1)

• Chegada entre as 15 h(2) e as 20 h
• Partida antes das 15 h

• Chegada entre as 12 h e as 20 h
• Partida antes das 15 h

• Chegada entre as 15 h(2) e as 20 h
• Partida antes das 15 h

Disponibilidade de 
quarto e check-out(1)(3)

• Disponível entre as 15 h e as 20 h
• Check-out antes das 10 h

• Disponível entre as 15 h e as 20 h
• Check-out antes das 10 h

• Disponível entre as 15 h e as 20 h
• Check-out antes das 10 h

Refeição, bar e snacks Desde o dia de chegada (jantar(2)), 
até à data de partida (almoço)

Desde o dia de chegada (almoço), até à data 
de partida (almoço)

Desde o dia de chegada (jantar(2)), até à data 
de partida (almoço)

Clubes para crianças • Desde o dia seguinte à chegada (Segunda-feira), 
até ao dia anterior à data de partida (Sábado)
• Os clubes para crianças não estão 
disponíveis ao domingo

• Desde o dia seguinte à chegada até ao dia 
anterior à data de partida
• Os clubes para crianças não estão 
disponíveis ao domingo

• Desde o dia seguinte à chegada até ao dia 
anterior à data de partida
• Os clubes para crianças não estão 
disponíveis ao domingo

Passe para teleférico Desde o dia seguinte à chegada (Segunda-feira), 
até ao dia anterior à data de partida (Sábado)

Desde a manhã de chegada até à data de 
partida

Desde o dia seguinte à chegada até à data 
de partida

Aulas de esqui e 
snowboard

• 5 dias desde o dia seguinte à chegada 
(Segunda-feira), até dois dias antes da data 
de partida (Sexta-feira)
• As aulas não estão disponíveis ao sábado 
e ao domingo

• Desde o dia seguinte à chegada até à data 
de partida
• As aulas não estão disponíveis ao sábado e 
ao domingo

• Desde o dia seguinte à chegada até ao dia 
anterior à data de partida
• As aulas não estão disponíveis ao sábado e 
ao domingo

Nível do curso • Todos os níveis
• As aulas para principiantes começam 
apenas às segundas-feiras

• Todos os níveis
• As aulas para principiantes começam 
apenas às segundas-feiras

• Todos os níveis
• As aulas para principiantes começam 
apenas às segundas-feiras

(1) As diferenças no calendário do seu resort serão incluídas no e-mail “ Informações importantes” que irá receber antes da partida.

(2) Caso chegue mais cedo, o almoço do primeiro dia ser-lhe-á cobrado.

(3) Nos Chalés de Valmorel, o check-out é efetuado antes do meio dia.

(4) Exceto estadias de 7 noites, de domingo a domingo (Pacote “Classic Club”)


