
Oferta de Inverno 

Até -700 euros incl. IVA por adulto*. 

* 5% de desconto por pessoa (-150 euros/pessoa no máximo na sala Standard/Superior e -200 

euros/pessoa. Máx. em Suite) ou -10% por pessoa (-300 euros/pessoa no máximo na sala 

Standard/Superior e -400 euros/pessoa. -400 euros por pessoa no máximo em quartos Deluxe e 

Suite) ou - 15% de desconto por pessoa (-500 euros por pessoa no máximo para Resorts na sala 

Standard/Superior e para Discovery Tours do Club Med  - 700 euros/pessoas. máx. 700/pers. máx. 

em quartos Deluxe e Suite para Resorts) em reservas feitas entre 23/10/2021 e 05/05/2022** para 

determinadas datas de partida entre 06/11/2021 e 06/05/2022, num hotel ou resort 06/05/2022, 

numa selecção de Resorts, Apartamentos-Chalets, Villas, Cruzeiros do Club Med e Discovery Tours do 

Club Med nas seguintes áreas: 

- Resorts na Ásia e Oceano Índico, Costas das Caraíbas e América, África, Europa e Costas do 

Mediterrâneo Mediterranean & Villas: Pacote de 2 noites no mínimo com ou sem transporte, 

desconto aplicável sobre o preço do pacote (incluindo o transporte) 

- Resorts França: Pacote de no mínimo 2 noites com ou sem transporte, desconto aplicável apenas 

sobre o preço da estadia apenas (preço excluindo transporte) 

- Resorts e Appartements-Chalets Sommets d'Europe : Pacote de min. 2 noites com ou sem 

transporte, desconto aplicável apenas sobre o preço da estadia (preço excluindo transporte)  

- Cruzeiros do Club Med: pacote de min. 7 noites com ou sem transporte, desconto aplicável sobre o  

preço do pacote (incluindo o transporte) 

- Viagens de descoberta pelo Club Med: Desconto aplicável sobre o preço do pacote (incluindo 

transporte) 

Oferta excluindo taxa anual, serviços com suplemento, possíveis impostos e taxas de escala, sujeita a 

disponibilidade (limitada a 15 beneficiários) do desconto por destino, data de estadia abrangida pela 

oferta, todas as cidades de partida e todos os países de reserva combinados***. Oferta válida a 

partir de 4 anos para as Estações de Destino de Neve, 6 anos para o Destino de Resorts Sol, 7 anos 

para os Circuitos Découverte pelo Club Med (12 anos para alguns) e 8 anos para Cruzeiros do Club 

Med, não retroactivos, não cumulativos, e sujeitos às Condições Gerais e Especiais de Venda.  

Condições Gerais e Especiais de Venda do Club Med®, condições da Tabela de Preços e Errata em 

vigor no momento da reserva.  

Detalhes da oferta (destinos, cidades e datas de partida em questão) em agências Club Med Voyages, 

agências de viagens aprovadas ou em www.clubmed.pt. 

* 15% de desconto por adulto numa estadia de 7 noites em Quarto Deluxe, Suite e Apartamento 

Villa/Chalet 

**entre 16/11/2021 e 30/11/2021 para as excursões Discovery Tours do Club Med 

***Limitado a 5 beneficiários para Villas & Chalets. Sem limitações para as excursões Discovery Tours 

do Club Med Passeios do Club Med. 

 

 



**** França e Bélgica apenas para Discovery Tours do Club Med 
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