
"Este Verão, diga adeus aos constrangimentos e 
obrigações. Sinta-se à vontade para desligar e 

recarregar com os seus entes queridos na nossa 
companhia".

ClubMed

2. Leve a 

Desfrute de umas férias pacíficas no Club Med! Todas as medidas sanitárias 
foram tomadas para garantir a sua segurança.

e permitir-lhe desfrutar ao máximo da sua estadia. Descubra abaixo as 
mudanças implementadas, e encontre o resto da informação sobre o seu 
Resort. na App ou no site do Club Med.

1 Check in
check-out

A fim de respeitar as medidas sanitárias, as horas de chegada e 
partida foram modificadas.

Serenidade e economia de tempo é garantida.

” Se chegar pelos seus próprios meios:
- Poderá aceder ao Resort entre as 16h e as 20h apenas e os quartos 
estarão disponíveis entre as 16h e as 20h.

Os quartos devem ser desocupados antes das 10h, sem 
excepção, com partida do Resort o mais tardar até às 15h.

”Se viajar com o Club Med :
O seu quarto pode ser disponibilizado logo após a sua 

chegada (sujeito à aplicação de medidas sanitárias, um 
atraso pode justificar um tempo de espera)..

Para garantir a sua segurança e a dos seus, será obrigatório o uso da máscara em certos espaços para
respeitar as regras locais. Aconselhamos-lhe a levar as suas próprias máscaras mas pode também 
comprar as mesmas 

na nossa boutique do resort.

Para os adultos, o uso da máscara é obrigatório nos espaços fechados, recomendado no exterior se estiver a 
uma distância de 1.5 m de outros. Para as crianças : Crianças até aos 3 anos : não é obrigatório, Crianças 4 -10 
anos unicamenteem caso de sintomas, Crianças com mais de 10 anos as regras para o uso de máscara são as 
mesmas aplicadas aos adultos, especialmente dentro dos espaços fechados.

O seu chef do Resort, Stéphan Noublanche.

Queremos recebê-lo no Club Med Da Balaia

3. Atividades Desportivas

O nosso Resort Da Balaia obteve o 
selo de Clean and Safe oficial do 
Turismo de Portugal: 
https://portugalcleanandsafe.com
Clean and Safe é um selo que o 
Turismo de Portugal atribuiu aos 
estabelecimentos turísticos que 
garantem o respeito pelas 
exigências de higiene e de limpeza 
pela prevenção e controlo de Covid
19 e de outras possíveis infeções.

Clean
&Safe

Máscara

Quer conhecer as nossas atividades? Boas notícias! Todas as atividades 
habitualmente propostas dentro do Resort estão disponíveis. 
Aulas de fitness, golfe... Terá muita escolha disponível. Durante a sua estadia os 
desportos coletivos apenas poderão ser praticados em família. Jogos e torneios 
não estão disponíveis atualmente. A atração “catch” de trapézio voador está 
igualmente suspensa.
Os protocolos sanitários restritos serão aplicados para sua segurança. Será 
possível aceder ao nosso ginásio sempre consoante as normas sanitárias, certos 
equipamentos poderão estar suspensos devido á impossibilidade de manter a 
distância física. 



4. Recebemos os seus filhos
nos Clubs Crianças

ClubMed
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Se o seu filho estiver inscrito no Baby Club (de 4 a 23 meses), Petit 
Club (entre 2 e 3 anos) ou Mini Club Med (de 4 a 10 anos)

-Antes de nos confiar o seu filho, pedimos que lhe meça a temperatura na 
manhã antes de o deixar no Baby Club / Petit Club / Mini Club. Para as 
crianças de menos de 3 anos, nós sugerimos-lhe que utilize um 
termómetro rectal pela sua fiabilidade (é menos afectado pela febre 
relacionada com o crescimento dos dentes). Se a temperatura do seu 
filho for inferior a 38º , ele pode juntar-se a nós com prazer. Se a
temperatura for superior a 38º , pedimos-lhe que cuide da criança até 
os sintomas desaparecerem.

-Pedimos-lhe que respeite as barreiras no momento da inscrição e em cada 
acolhimento: venha sozinho com o seu filho, use uma máscara, respeite a 
distância de segurança, desinfecte as suas mãos e as do seu filho.

-Neste contexto, a transmissão e passagem da criança terá de ser feita de forma rápida. Poderemos trocar mais precisamente 
sobre o seu filho e a sua adaptação à estrutura através de outros meios de comunicação (telefone, e-mail).

-Pode visitar as estruturas no dia de fecho (Domingo). Durante o resto da semana, os locais serão excluídos para as crianças e 
os GOS.

-Se a sua criança apresentar sintomas durante o dia, a equipa GO/ médica pode tirar-lhe a temperatura.

- Em caso de emergência, iremos pedir-lhe que venha buscar o seu filho.

- Ao longo da semana, as medidas de higiene e de desinfeção serão reforçadas.

Todas as nossas estruturas de receção de crianças e adolescentes vão 
reabrir com as medidas detalhadas aqui em baixo. 
Dentro do contexto atual, implementámos medidas para preservar a 
segurança de todos, tudo para proporcionar a si e ao seu filho/a 

melhor experiência possível. A equipa de GO ® mal pode esperar para 

conhecer os seus filhos! 

Para as crianças com menos de 3 anos acolhidas nos Baby Club ® ou Petit Club ®

Importante: materiais a preparar e a levar antes de chegar ao Resort:
- Para além do material habitual, traga uma chupeta e um brinquedo

de peluche que ficarão o tempo todo nas infraestruturas e não
poderão ser levados para o quarto durante a estadia.

- Para as crianças que já andam, um par de sapatos á parte que será
utilizado apenas no Baby Club ® e Petit Club ®  .

- Traga um termómetro. Aconselhamos a trazer um termómetro rectal.
- Máscaras adultas para deixar a criança.



Se o seu filho desejar participar no Passworld (entre 
11 e 17 anos).
A equipa de GO® Passworldestá pronta para receber os 
adolescentes e proporcionar-lhes várias aventuras e 
experiências. Eles terão de usar uma máscara dentro do 
Passworld se as distâncias de segurança não podem ser 
mantidas. 
Convidamo-lo, portanto, a levar consigo máscaras para 
este fim. Além disso, o seu filho deve tomar a sua 
temperatura todas as manhãs antes de se juntar ao grupo. 
Se a sua temperatura for inferior a 38º, ele poderá juntar-
se ao grupo com prazer, se não, terá de esperar que os 
seus sintomas desapareçam antes de se juntar a eles.

Os GOs terão termómetros. Se os adolescentes apresentarem 
sintomas durante o dia, o GO poderá medir-lhes a 
temperatura frontal.

ClubMedÛ

Para as crianças entre 4 e 10 anos inscritos no Mini Club 
Med ®
As suas crianças deverão ser entregues consoante a faixa
etária das atividades propostas no Mini Club. O Mini Club 
estará aberto desde as 8h45 e as 17h30 e fechado 
durante o resto da tarde para uma limpeza profunda nas 
infraestruturas. Os espetáculos Mini Club e os jantares 
estão suspensos mas serão propostas muitas atividades 
familiares para que tenha o melhor tempo em família 
possível.

5. Restaurantes 
e Bares

Aproveite as suas refeições com tranquilidade graças aos horários mais flexíveis
dos nossos serviços e da assistência de pessoal ao balcão do buffets.
No nosso restaurante Vasco da Gama, o pequeno-almoço estará suspenso mas 
poderá almoçar e jantar. Um pequeno-almoço Happy Croissant estará disponível 
no bar principal.  Os nossos bares deverão fechar a partir das 23h para 
implementar as normas sanitárias em vigor no Algarve.



Graças aos programas de Entretenimento que temos, irá 
passar momentos agradáveis em total segurança. Concertos 
live, performances artísticas, ateliers DIY,  doces locais, jogos, 
petiscos em família... Não faremos espetáculos Club Med
GO ® como costumamos fazer, mas muitas outras animações 
igualmente divertidas! Privilegiaremos os espaços abertos e vastos 
dos Resorts para atmosferas festivas: o nosso teatro e bares irão 
oferecer-lhe ao longo da semana música ao vivo e sets de DJ.

Saiba mais sobre as nossas 
medidas sanitárias.
Informação para o Verão de 2020, datada de 01/07/20. As medidas apresentadas neste documento podem evoluir 
localmente, dependendo da regulamentação local, regional ou nacional em vigor à data da sua estadia. ClubMed

7.Animações

6. Spa
Piscinas

As nossas Saunas, Hammam, jacuzzi e sala de relaxamento 
estão fechadas até nova ordem.

O nosso Spa Cinq Mondes estará aberto e toda a equipa será 
mobilizada para lhe proporcionar momentos de prazer com 
serenidade.

As nossas piscinas estarão também abertas: Veja aqui alguns 
pontos importantes sobre o funcionamento:

- Um circuito será feito para que as pessoas se cruzem o 
mínimo possível.

- A capacidade será limitada em relação ao espaço (1 pessoa 
por cada 4m2).

- Não será realizado qualquer desporto na piscina.
- O uso de touca não será obrigatório por agora.
- Os nossos cursos de hidroginástica continuam abertos.

8. Work
hub

Tem que fazer teletrabalho durante a sua estadia? Os espaços dedicados estarão á sua 
disposição para lhe permitir organizar o seu trabalho em tranquilidade. 
O seu novo fundo para as videoconferências deixará toda gente com inveja. 

https://www.clubmed.pt/l/juntos-em-segurança
https://www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite
https://www.clubmed.pt/l/juntos-em-segurança

