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Documentos de saúde obrigatórios 

 

 

Para reforçar o nosso protocolo "Juntos em Segurança", os nossos convidados com 11 

anos ou mais devem apresentar uma RT negativa 

-PCR ou teste antigénico para Covid-19 menos de 72 horas antes da chegada, a menos 

que tenham sido vacinados.  

Neste caso, será aceite um certificado (em português ou inglês) de vacinação completa 

contra a Covid-19. 

Se não apresentarem um destes documentos, ser-lhes-á recusado o acesso ao Resort, 

bem como ao seu acompanhante para menores. 

 

Para mais informações 

 

Desfrute de umas férias 100% serenas no Club Med. Muitas medidas sanitárias foram tomadas para lhe permitir desfrutar 
plenamente da sua estadia. Descubra abaixo as alterações que foram implementadas, e encontre o resto da informação 

sobre o seu Resort no Club Med App ou website. 

Este pedido é adicional e não substitui as formalidades aduaneiras do país de destino e 
as condições das companhias aéreas. Como estes podem, por vezes, ser mais 

restritivos, aconselhamo-lo a tomá-los nota nas formalidades disponíveis abaixo.  
 

 

Formalidades 
 
A caminho do Algarve: 

 

Na partida para o Algarve: 

- Para viajantes com mais de 11 anos de idade: terá de fornecer prova de um teste RT-PCR negativo para Covid-19 realizado menos 

de 72 horas antes da chegada (incluindo nome, apelido, número de passaporte ou bilhete de identidade).  

- À chegada ao aeroporto: os viajantes que chegam a Portugal (apenas território continental, ou seja, aeroportos de Lisboa, Porto e 

Faro) são obrigados a efectuar uma leitura da temperatura (através de um sistema de câmara térmica) à chegada aos aeroportos 

portugueses e a preencher um formulário exigido pelas autoridades sanitárias portuguesas (este formulário é comunicado ao viajante 

pela companhia aérea durante o procedimento de check-in online ou, na sua falta, pela tripulação de voo durante o voo - planeie 

trazer a sua própria caneta).  

 

A fim de facilitar o teste RT-PCR antes da sua estadia, estabelecemos uma parceria com laboratórios. 

Neste contexto, tem acesso prioritário durante um espaço de tempo dedicado. Apenas o contrato de venda do Club Med será 

necessário para beneficiar desta facilidade. Mais informações sobre a lista de laboratórios envolvidos neste esquema, bem como as 

faixas horárias e números de telefone aqui 

Informação importante: Os regulamentos locais proíbem-nos de realizar quaisquer eventos de dança, durante o dia e à noite, dentro e 
fora de casa. A nossa equipa GO planeou um programa adaptado de animações e está pronta para lhe dar as boas-vindas nas 
melhores condições possíveis, mantendo o espírito de convívio que nos é característico. 

 

https://www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite#test
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1. Easy Arrival, 

My Club Med App e serviços digitais para optimizar a 

sua estadia: 

Com o serviço Easy Arrival, aproveite as suas férias desde o 
primeiro momento! Transferência do aeroporto, formalidades de 
check-in e check-out reduzidas, Clube das Crianças ... Registe-se 
agora e envie-nos toda a informação útil para preparar o seu 
acolhimento nas melhores condições e evitar tempos de espera à 
chegada. Este serviço está disponível na sua conta de cliente no 
nosso website ou através de um e-mail recebido antes da sua 
estadia. Não hesite em contactar-nos se precisar de qualquer 
ajuda. 

Numerosos serviços digitais estarão também disponíveis no Resort 
para lhe permitir desfrutar da sua estadia desde o momento da sua 
chegada: informações sobre a disponibilidade do seu quarto (os 
nossos horários de check-in e check-out podem ser modificados, 
mais informações sobre o seu contrato de reserva), reserva de 
tratamentos no Spa ou da sua mesa no nosso Gourmet Lounge...  

Toda esta informação estará disponível na sua aplicação My Club 
Med, o parceiro de viagem ideal para preparar e organizar a sua 
estadia e passar umas férias inesquecíveis.  

             
 

  
 
 
 
 
 
 
 
            
 
         

2. Uso de máscara 

As máscaras devem ser usadas em todas as 
áreas interiores do Resort e em áreas 
exteriores onde o distanciamento social não 
pode ser respeitado, para adultos e crianças a 
partir dos 10 anos de idade (a partir dos 6 
anos de idade nas estruturas interiores dos 
nossos Clubes Infantis). 

Aconselhamo-lo a trazer as suas próprias 
máscaras, mas também pode comprá-las na 
loja do Resort. 

A fim de oferecer a experiência mais serena e 
segura possível para todos os nossos GM, as 
nossas medidas de higiene e segurança, 
incluindo as relativas ao uso de máscaras e ao 
respeito de gestos de barreira, aplicar-se-ão a 
todos os nossos GM, vacinados ou não. 

 

Traduzido com a versão gratuita do tradutor - 
www.DeepL.com/Translator 

Bem-estar, piscinas  

Ansioso por descobrir actividades? Boas notícias, todas as que normalmente são 
oferecidas neste Resort estão disponíveis! Trapézio voador, aulas de fitness, aulas 
de golfe... O difícil será escolher.  

Serão aplicados protocolos sanitários rigorosos a fim de lhe oferecer segurança. 
As actividades desportivas ao ar livre serão acessíveis no momento da inscrição 
com um máximo de 6 pessoas em aulas de grupo. 

A nossa sala de Cardio-Treino também será acessível respeitando as regras 
sanitárias de utilização, alguns dos seus equipamentos poderão não estar 
momentaneamente acessíveis para respeitar as distâncias físicas 
regulamentares.  

As nossas piscinas e spa estarão também abertas com protocolos sanitários 
dedicados (capacidade adaptada, gestão de áreas com muito tráfego...).  

O nosso hammam terá de permanecer fechado, mas é claro que poderá desfrutar 
dos nossos terraços e salas de estar para relaxar!  

 

 

Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator 

 

3. Actividades desportivas, 

 

4. Clubes Infantis 

Todas as nossas estruturas de acolhimento de crianças e jovens poderão ser reabertas de acordo com as medidas 

descritas abaixo. A nossa equipa GO está ansiosa por conhecer o seu filho! 

- Antes de nos confiar o seu filho, recomendamos-lhe que tome sistematicamente 
a sua temperatura pela manhã. Se a temperatura do seu filho for inferior a 38°, ele 
ou ela terá todo o gosto em juntar-se a nós. Se a temperatura for superior a 38° ou 
se apresentar sintomas de Covid, convidá-lo-emos a manter o seu filho até que os 
seus sintomas desapareçam.  

- As medidas de barreira devem ser respeitadas na inscrição e em cada recepção: 
usar uma máscara, apenas um dos pais na recepção, respeitar as distâncias de 
segurança, desinfectar as suas mãos e as do seu filho. 

- Uma limpeza completa das instalações será efectuada regularmente ao longo da 
semana. O entretenimento para toda a família será organizado no início da noite 
todos os dias*. As crianças poderão jantar com o Mini-Clube e surpreendê-lo 
durante os espectáculos infantis!  

*menos nos dias de chegada/partida 
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Saiba mais sobre o Pacote de Segurança na nossa página do site  
Informação para o Verão de 2021, a partir de 03/08/2021. 

 
As medidas apresentadas neste documento podem mudar dependendo 

Localmente da regulamentação local, regional ou nacional em vigor no momento da sua estadia. 

 

5. Restaurantes & bar 
Desfrute das suas refeições em paz graças a horários mais 
flexíveis, serviço assistido e self-service nos nossos balcões de 
buffet com protocolos sanitários dedicados.  
 
 
Para melhorar a sua estadia, pode reservar a sua mesa no 
Gourmet Lounge diretamente da aplicação Club Med ou através 
de um código QR. Mais informações no site. 

6. Ambiente  

Graças ao programa de entretenimento que concebemos para si, passará 
momentos agradáveis em completa serenidade. Concertos ao vivo, 
apresentações artísticas, oficinas de bricolage, doces locais, jogos, 
petiscos familiares... privilegiaremos os espaços abertos e vastos do 
Resort para atmosferas festivas de modo a oferecer-lhe música ao vivo e 
sets de DJ ao longo da semana.  

Os regulamentos locais exigem que fechemos o nosso Night-Club e 
também proíbem qualquer evento de dança, durante o dia e à noite, 
interior e exterior. 

 

 Protegermo-nos a nós próprios e aos outros  

Vamos respeitar os gestos de barreira  

                                                                                           
   

  

  

 Manter uma 
Distância segura 

Usar a máscara 

 

Lave as suas mãos 
regularmente 

 

Tossir no 
cotovelo 

https://www.clubmed.pt/l/covid

