
 AS NOSSAS OFERTAS - CONDIÇÕES 

 

Estas ofertas para a época de Inverno 2021 são válidas para reservas de 10/03/2020 a 22/10/2020. 

 Salvo indicação em contrário nos termos e condições da oferta em questão, estas ofertas da época 

de Inverno 2021 são válidas para todos os destinos do Club Med® e datas de partida da época: 

- Para reservas de 10/03/2020 a 22/10/2020: para partidas em Resorts, Villas e Apartamentos 

Chalets entre 31/10/2020 e 04/05/2021, e em Cruzeiros do Club Med de 08/11/2020 a 22/04/2021  

- Para reservas de 08/09/2020 a 22/10/2020 para saídas nos Circuitos de 01/11/2020 a 30/06/2021  

- Para reservas de 10/03/2020 a 22/10/2020 para partidas em Escapadinhas de 01/11/2020 a 

30/04/2021. 

Não incluem a taxa anual de 20 euros por pessoa, quaisquer impostos e taxas de escala, e serviços 

com suplementos/à la carte (incluindo Escapadinhas). Não são retroactivos, não podem ser 

combinados entre si ou com outras ofertas oferecidas pelo Club Med® (salvo especificação em 

contrário), estão sujeitos à disponibilidade e estão sujeitos aos termos e condições gerais e especiais 

de venda do Club Med®, termos e condições da Tabela de Preços e Errata em vigor no momento da 

reserva. As ofertas com transporte são entendidas como incluindo o transporte de ida e volta.  As 

ofertas para a época de Verão 2021 irão cancelar e substituir as presentes ofertas, a partir da sua 

entrada em vigor, para os Pacotes em questão. 

 

Oferta Happy First* 

*Felizes primeiro 

GARANTIA MELHOR OFERTA HAPPY FIRST 

A melhor garantia da oferta Club Med® para a época de Inverno 2021: durante este período de 

reserva, se 

encontrar uma oferta de desconto Club Med® mais vantajosa no seu Pacote (idêntico em todos os 

aspectos), Club 

Med® reembolsa-lhe a diferença de preço, sob a forma de uma nota de crédito para um pacote ainda 

não pago. 

reservado. Válido por 12 meses a partir da data de início do Pacote inicialmente reservado com 

Happy First*. 

Garantia não aplicável a ofertas de última hora, ofertas especiais reservadas a uma clientela 

e excluindo descontos adicionais relacionados com a oferta de Patrocínio. 

Ver detalhes da garantia em www.clubmed.pt. 

http://www.clubmed.pt/
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DESCONTO HAPPY FIRST Inverno 2021 

Resorts, Villas, Apartamentos-Chalés e Cruzeiros do Club Med:  

15% de desconto por pessoa a partir dos 4 anos para resorts de montanha e 6 anos para outros 

resorts, nos Pacotes Club Med, com ou sem transporte**, 

➢ a partir de 5 noites ,  

➢ para a seguinte seleção de Resorts/datas em Pacotes de 3 a 4 noites: 

- Serre-Chevalier : para estadias entre 21/03/2021 e 25/03/2021  

- Arcs Extrême : para estadias entre 13/12/2020 e 17/12/2020  

- Val d’Isère : para estadias entre 06/12/2020 e 17/12/2020 ; e para estadias entre 28/03/2021 e 

15/04/2021  

- Val Thorens : para estadias entre 22/11/2020 e 10/12/2020 e para estadias entre 21/03/2021 e 

25/03/2021  

- Alpe d’Huez : para estadias entre 13/12/2020 e 17/12/2020 ; e para estadias entre 21/03/2021 e 

25/03/2021  

- Arcs Panorama : para estadias entre 13/12/2020 e 17/12/2020 ; e para estadias entre 07/03/2021 e 

25/03/2021  

- Cervinia : para estadias entre 22/11/2020 e 10/12/2020 

- Grand Massif : para estadias entre 13/12/2020 e 17/12/2020 ; e para estadias entre 07/03/2021 e 

25/03/2021 ; e para estadias entre 04/04/2021 e 15/04/2021  

- La Plagne 2100 : para estadias entre 21/03/2021 e 25/03/2021  

- Pragelato : para estadias entre 10/01/2021 e 14/01/2021 ; e para estadias entre 07/03/2021 e 

01/04/2021  

- Peisey-Vallandry : para estadias entre 21/03/2021 e 25/03/2021  

- Saint-Moritz : para estadias entre 21/03/2021 e 25/03/2021  

- Valmorel : para estadias entre 13/12/2020 e 17/12/2020 ; e para estadias entre 07/03/2021 e 

01/04/2021  

- Valmorel Chalets : para estadias entre 13/12/2020 e 17/12/2020 ; e para estadias entre 03/01/2021 

e 11/02/2021 ; e para estadias entre 28/02/2021 e 01/04/2021  

- Grand Massif Chalets : para estadias entre 13/12/2020 e 17/12/2020 ; e para estadias entre 

03/01/2021 e 11/02/2021 ; e para estadias entre 28/02/2021 e 15/04/2021  

- Albion : para estadias entre 31/10/2020 e 16/12/2020 ; para estadias entre 02/01/2021 e 

10/02/2021 ; e para estadias entre 27/02/2021 e 14/04/2021  

- Albion Villas : para estadias entre 31/10/2020 e 16/12/2020 ; e para estadias entre 02/01/2021 e 

10/02/2021 ; e para estadias entre 20/02/2021 e 14/04/2021  



- La Pointe Aux Canonniers : para estadias entre 31/10/2020 e 16/12/2020 ; e para estadias entre 

02/01/2021 e 10/02/2021 ; e para estadias entre 27/02/2021 e 14/04/2021 ; e para estadias entre 

01/05/2021 e 05/05/2021  

- Agadir : para estadias entre 31/10/2020 e 16/12/2020 ; e para estadias entre 02/01/2021 e 

05/05/2021  

- Marrakech : para estadias entre 31/10/2020 e 16/12/2020 ; e para estadias entre 02/01/2021 e 

10/02/2021 ; e para estadias entre 27/02/2021 e 07/04/2021  

- Djerba : para estadias entre 10/04/2021 e 05/05/2021  

- Cefalu : para estadias entre 31/10/2020 e 16/12/2020 ; e para estadias entre 27/03/2021 e 

05/05/2021  

- Da Balaia : para estadias entre 13/02/2021 e 14/04/2021 ; e para estadias entre 01/05/2021 e 

05/05/2021 

 

Sujeito à disponibilidade e sob as seguintes condições 

 

 

** Para Resorts, Villas e Apartment Chalets em França continental (excluindo a Córsega) e resorts de 

montanha na Europa, desconto aplicável apenas à parte da estadia do Pacote (preço sem 

transporte). 

 • CONTINUAÇÃO DA TEMPORADA DE RESERVA (de 13 de Março de 2020 a 22 de Outubro de 2020) 

Redução aplicável dentro do limite de 20 Pacotes reservados por destino e por data de estadia, nas 

mesmas datas que os 3 dias ilimitados, estas quotas tendo em conta o número de Pacotes vendidos 

durante os 3 dias ilimitados. 

 

Caso especial do Resort nas Seicheles: as estadias de 10/10/2020 a 30/10/2020 estão sujeitas às 

condições da oferta Happy First Summer 2020 (Happy First data de validade: 31 de Março de 2020). 

 



As Escapadinhas: 15% de desconto por pessoa, dentro do limite de 150 euros/pessoa (aplicável na 

parte hoteleira da fuga, preço sem transporte), sujeito a disponibilidade e sob as seguintes condições  

• Desconto válido para partidas em Escapadinhas entre 01 de Novembro de 2020 e 30 de Abril de 

2021. 

 

Os Circuitos por Club Med: 

15% de desconto por pessoa, dentro do limite de 500 euros/pessoa (aplicável no pacote com ou sem 

transporte), 

sujeito à disponibilidade e sob as seguintes condições 

 

CONTINUAÇÃO DA FASE DE RESERVA (de 12 de Junho de 2020 a 22 de Outubro de 2020) 

Desconto aplicável dentro do limite de 4 Pacotes numa selecção de Excursões Discovery e por data 

de partida. 

nas mesmas datas de início que as dos 3 dias ilimitados, estas quotas tendo em conta o número de 

Pacotes vendidos durante os 3 dias ilimitados. 

 

OFERTA GRATUITA PARA CRIANÇAS 

Descontos (ou gratuitos) abaixo já aplicados nos preços oferecidos para venda e válidos apenas em 

a parte da estadia (excluindo transporte) do pacote para adultos, excluindo serviços com suplemento 

(Baby Club Med®, Petit Club®, etc.). 

Med®...), a criança deve partilhar um quarto com pelo menos um adulto num Resort ou Cruzeiro do 

Club Med, 

no mesmo formulário de reserva para datas e locais de partida e regresso idênticos; até ao limite de 

disponibilidade para a categoria do quarto escolhido. Os limites de idade abaixo são a partir da data 

de 

estadia (partida e regresso), as crianças só são permitidas em Cefalù e a bordo do Club Med 2 a partir 

dos 8 anos de idade. 

As tarifas podem ser combinadas com outras ofertas e/ou reduções de preços oferecidas pelo Club 

Med®. 

o Menos de 4 anos de idade: OFERECEM-SE EM TODOS OS NOSSOS RESORTOS E Escapadas (se 

dois adultos pagantes) 

o Menos de 6 anos de idade: OFERECEM-SE EM TODOS OS NOSSOS OUTROS RESORTOS e Getaways 

(se 2 

adultos pagantes) 



o 4-11 anos de idade: -20% EM TODOS OS NOSSOS RESORTOS de montanha e -50% EM TODOS OS 

NOSSOS OUTROS 

RESORTES 

o 12-17 anos de idade: -20% em todas as nossas estâncias excepto nas montanhas 

 

OFERTA DE PATROCÍNIO 
Patrocine um Filleul e beneficie de um desconto de 200 euros nas suas próximas férias e 2500 pontos 

de lealdade, 44 dias antes da data de partida do Filleul, indicada por e-mail, e utilizável a partir dessa 

mesma data dentro dos próximos 12 meses. O "Patrocinador" é definido como qualquer agregado 

familiar composto por um máximo de dois adultos (com uma relação conjugal ou similar), e os seus 

filhos menores, residentes em França no mesmo endereço, um dos quais ficou no Club Med® em ao 

longo dos últimos seis anos. 

O seu "Godchild" beneficiará de uma redução de 100 euros na sua primeira estadia. O desconto pode 

ser utilizado pela Godson na altura da sua primeira reserva. 

O "Godchild" é definido como qualquer agregado familiar composto por um máximo de dois adultos 

(que justifique uma relação conjugal ou similar), e dos seus filhos menores, residentes em França no 

mesmo endereço, e "novos clientes do Club Med®" (isto é, sem número de membro do Club Med® 

ou que não seja membro do Club Med® há 10 anos). Se alguém do agregado familiar já lá 

permaneceu nos 10 anos anteriores ao pedido, o pedido é automaticamente recusado pelo Club 

Med®. 

Ao identificar-se como um Filleul, o Filleul aceita que o seu apelido, nome próprio e data de reserva 

sejam comunicado ao Patrocinador. 

As reduções "Godfather" e "Godchild" são válidas sobre o montante incluindo o imposto das reservas 

feitas na agência do Club Med Voyages ou aprovado, para um pacote mínimo de 7 noites. Podem ser 

combinados com as outras ofertas do Club Med® (sem que as reduções acumuladas excedam 40% do 

preço total do ficheiro), salvo indicação em contrário em os termos da oferta em questão. 

Um Patrocinador pode ser registado no mesmo ficheiro de reserva que o seu afilhado e vários 

afilhados podem ser registados no mesmo ficheiro de reservas. 

Club Med® reserva-se o direito de modificar sem limitações ou de interromper temporária ou 

permanentemente todo ou parte do programa de Patrocínio. Estas alterações serão comunicadas no 

seu sítio web ou por qualquer outra forma. 

Mais detalhes na agência ou em www.clubmed.pt 
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OFERTA DE LUA-DE-MEL 

 
10% de desconto até 300 euros por pessoa sobre o preço do pacote com ou sem transporte (excepto 

para 

Ilha de Colombo: apenas com transporte), válida apenas nas seguintes Estações : 

Bali, Ilha Bintan, Bodrum Palmiye, Cefalù, Cherating Beach, Club Med 2, Columbus Isle, Kani, La 

Caravelle, La 

Plantation d'Albion, Les Boucaniers, Les Villas d'Albion, Les Villas de Finolhu, Marrakech La Palmeraie, 

Michès 

Playa Esmeralda, Punta Cana, Seychelles. 

Oferta válida sob as seguintes condições: 

- Pacote de 7 noites no mínimo. 

- Reservas efectuadas pelo menos 30 dias antes da partida. 

- Partida no prazo de 12 meses após o casamento civil ou o PACS (mediante apresentação de um 

comprovativo de inscrição no momento da inscrição). 

com força de lei no país de registo). 

- Ficha única de reserva para cônjuges que viajam juntos (datas, locais de partida e regresso, etc.). 

idêntico). 

- Oferta válida apenas uma vez por recém-casados ou jovens pacsés. No caso de uma estadia com 

crianças, a redução 

aplica-se apenas aos cônjuges. 

- Não pode ser combinado com outras ofertas actuais. 

 

 

PACOTE NÃO-ESQUIADORES 
A partir dos 12 anos de idade, válido para estadias de 7 noites no mínimo nos nossos European 

Summit Resorts. Este pacote exclui 

acesso aos elevadores de esqui, aulas de esqui, caminhadas guiadas, snowshoeing e esqui nórdico 

caminhada (caminhada nórdica). 

Para detalhes de ofertas e garantia, incluindo Resorts, Villas e Chalés de Apartamentos, Cruzeiros por 



Club Med, Discovery Tours by Club Med, as cidades e datas de partida em questão, por favor visite o 

nosso 

Agências do Club Med Voyages e agências aprovadas ou em www.clubmed.pt. 

 

 

Club Med SAS - 11 rue de Cambrai - 75957 Paris Cedex 19 - França 

Tel: 01.53.35.35.35.53 - www.clubmed.com 

572 185 684 RCS Paris - Licença IM075100307 

Número de IVA Intracom: FR56 572185684. 

RCP n° AA.992.497 GENERALI IARD, 2 rue Pillet-Will - F-75009 Paris. 

Garantie Financière APS, 15 avenida Carnot - F-75017 Paris 
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