
AS NOSSAS OFERTAS - CONDIÇÕES  
Estas ofertas da época de Verão 2022 são válidas para reservas de 12/10/2021 a 29/03/2022.  

 Salvo indicação em contrário nas condições da oferta em causa, estas ofertas de Verão 2022 são 

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

• - Para reservas de 12/10/2021 a 29/03/2022: para partidas em Resorts, Villas e 

Appartements-Chalets entre 07/05/2022 e 13/12/2022  

• - Para reservas de 12/10/2021 a 29/03/2022: para partidas em cruzeiros do Club Med entre 

30/04/2022 e 30/09/2022 

• - Para reservas de 07/12/2021 a 29/03/2022 para saídas em Tours de 01/04/2022 a 

23/12/2022  

• - Para reservas de 12/10/2021 a 14/10/2021 para partidas em Escapadelas entre 07/05/2022 

e 13/12/2022 

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

adicionais/à la carte (incluindo Escapades). Não são retroactivos, não podem ser combinados entre si 

ou com outras ofertas propostas pelo Club Med® (salvo indicação em contrário), estão sujeitos à 

disponibilidade e estão sujeitos às condições gerais e especiais de venda do Club Med®, às condições 

da Lista de Preços e ao Erratum em vigor no momento da reserva. As ofertas com transporte são 

para transporte de retorno.  

As ofertas para a época de Inverno 2023 irão cancelar e substituir as actuais ofertas, a partir da sua 

entrada em vigor, para os Pacotes em questão. 

 

Oferta HAPPY FIRST*  
*Happy First  

GARANTIA MELHOR OFERTA HAPPY FIRST 

 Garantia da melhor oferta Club Med® para a época de Verão 2022: durante este período de reserva, 

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

aspectos), o Club Med® reembolsar-lhe-á a diferença de preço sob a forma de uma nota de crédito 

para um Pacote ainda não reservado. Nota de crédito válida 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 alvo. 

 Ver detalhes sobre a garantia no website www.clubmed.pt.  

OFERTA HAPPY FIRST Verão 2022 

 Resorts, Vilas e Chalés: 

• 15% de desconto por pessoa a partir dos 6 anos de idade em pacotes Club Med, com ou sem 

transporte**, 

 ➢ a partir de 3 noites  

http://www.clubmed.pt/
http://www.clubmed.pt/


• 15% DENTRO DO LIMITE DOS SEGUINTES MONTANTES DE REDUÇÃO DE ACORDO COM A DURAÇÃO 

DA ESTADIA E O TIPO DE ALOJAMENTO 

 

 

 

 - ** Para os Resorts, Villas e Apartment-Chalets em França (excluindo a Córsega), e para os resorts 

de Albion, Les Villas d'Albion, La Pointe aux Canonniers, Cancun, Kani, Les Villas de Finolhu, Les 

Boucaniers, Marrakech, Cefalù, Marbella, Da Balaia, Les Arcs Panorama, Quebec Charlevoix e Grand 

Massif, desconto aplicável apenas na parte da estadia do Pacote (preço sem transporte).  

 

• - 3 DIAS ILIMITADOS (de 12 a 14 de Outubro de 2021 inclusive) 

Desconto aplicável em todos os Pacotes Club Med, para datas de início de estadia em Resorts, Vi llas 

e 

Apartamentos entre 07/05/2022 e 13/12/2022; e para partidas num Cruzeiro By Club Med entre  

30/04/2022 e 30/09/2022. 

• - CONTINUAÇÃO DA TEMPORADA de RESERVAS (de 15 de Outubro de 2021 a 29 de Março de 

2022) 

Duração da estadia Desconto máximo/pessoas. em 

Standard/Superior/Sala/Cabine 

Desconto máximo/pessoas. 

em Quarto/Cabine, Suite e 

Villa/Apartamento de luxo 

3 noites 135€ 180€ 

4 noites 180€ 240€ 

5 noites 360€ 500€ 

6 noites 430€ 600€ 

7 noites 500€ 700€ 

8 noites 535€ 750€ 

9 noites 570€ 800€ 

10 noites 605€ 850€ 

11 noites 640€ 900€ 

12 noites 675€ 950€ 

13 noites 710€ 1000€ 

14 noites e mais 745€ 1050€ 



Desconto aplicável dentro do limite de 15 Pacotes reservados para as estâncias e Cruzeiros do Club 

Med e dentro do limite de 5 Pacotes reservados para 

5 Pacotes reservados para Villas e Chalet-Apartments; por destino e por data de estadia, nas mesmas 

datas de início que o 

as mesmas datas de início que o período ilimitado de 3 dias, estas quotas tendo em conta o número 

de pacotes vendidos durante o período ilimitado de 3 dias.  

Estas quotas têm em conta o número de Pacotes vendidos durante o período ilimitado de 3 dias.  

 

Escapadelas : 

15% de desconto por pessoa, até 150 euros/pessoa (aplicável na parte hoteleira da escapadela, 

preço (aplicável na parte hoteleira da fuga, preço sem transporte), sujeito à disponibilidade e às 

seguintes condições: 

• - 3 DIAS NÃO LIMITADOS (de 12 a 14 Out 2021 inclusive) 

• - Desconto válido para partidas Escapadelas entre 07/05/2022 e 13/12/2022 

Circuitos por Club Med: 

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

transporte), sujeito à disponibilidade e às seguintes condições: 

• - 3 DIAS ILIMITADOS (marcação de 07 a 09 de Dezembro de 2021) 

Desconto válido em Discovery Tours para partidas entre 1 de Abril de 2022 e 23 de Dezembro de 

2022 

• - CONTINUAÇÃO DA TEMPORADA DE RESERVAS (de 10 de Dezembro de 2021 a 29 de Março 

de 2022) 

Desconto aplicável a um máximo de 4 pacotes numa selecção de Excursões Discovery e datas de 

partida em 

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

Estas quotas têm em conta o número de pacotes vendidos durante o período ilimitado de 3 dias.  

 

Oferta gratuita para crianças 
Descontos (ou gratuitos) abaixo já aplicados nos preços propostos para venda e válidos apenas na 

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

(Baby Club Med®, Petit Club Med…) A criança deve partilhar um quarto com pelo menos um adulto 

no Resort ou num Cruzeiro do Club Med, registado no mesmo formulário de reserva para as mesmas 

datas e lugares de partida e regresso; sujeito à disponibilidade para a categoria do quarto 

disponibilidade para a categoria do quarto escolhido. Os limites de idade abaixo indicados são válidos 

na data dos limites de idade abaixo aplicam-se na data da estadia (partida e regresso), uma vez que 

as crianças só são permitidas em Cefalù a partir dos 8 anos de idade. As tarifas podem ser 

combinadas com outras ofertas e/ou reduções de preços propostas pelo Club Med®. 



• - Menos de 6 anos : ESTAGEM GRATUITA EM TODOS OS NOSSOS RESORTOS e Escapadelas 

(se dois adultos pagantes)  

• - 6-11 anos : -50%, excepto para datas de estadia entre 23/07/2022 e 19/08/2022 : -30%  

• - 12-17 anos : -20%, excepto datas de estadia entre 23/07/2022 e 19/08/2022 : - 10% 

Club Med SAS - 11 rue de Cambrai - 75957 Paris Cedex 19 - France Tél : 01.53.35.35.53 - 

www.clubmed.com 572 185 684 RCS Paris - Licence IM075100307 N° TVA intracom : FR56 

572185684. RCP n° AA.992.497 GENERALI IARD, 2 rue Pillet-Will - F-75009 Paris. Garantie Financière 

APS, 15 avenue Carnot - F-75017 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


