
Celebre esse  
momento especial no

CLUB MED

Para mais informações: grupos.br@clubmed.com   |   Tel. 11 2126 9600

(1) As condições são válidas para grupos de, no mínimo, 20 adultos. A partir de 30 convidados hospedados, concedemos como cortesia o apartamento que os noivos 
ficarão hospedados pelo período do evento. (2) A cada 30 adultos pagantes, o 31º é cortesia. (3) Coquetel de boas-vindas válido para mínimo de 20 adultos para até 
1 dia antes da cerimônia. (4) Desconto especial para fornecedores aplicado em até 2 apartamentos duplos com 2 diárias cada. (5) Desconto Especial para lua de mel 
com, no mínimo, 4 diárias (exceto feriados) para o  máximo de 2 pessoas. Sujeito à disponibildiade. (6) Early check-in ou late check-out para os noivos de acordo com 
a disponibilidade. (7) Upgrade de categoria de acordo com a disponibilidade.
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Um dos momentos mais inesquecíveis da vida merece um lugar à altura como cenário. 

O Club Med tem resorts de praia e muito verde para proporcionar mais que um dia incrível: um 

fim de semana de muito conforto e diversão para os noivos, familiares e convidados.  

Trancoso oferece o charme de suas falésias, Rio das Pedras é reconhecido pela sofisticação 

e Lake Paradise apresenta um ambiente perfeito em meio à natureza. Escolha um dos resorts 

Club Med para realizar uma cerimônia especial, uma festa ou um evento exclusivo, do jeito 

que você sempre sonhou.

•  Prepare-se para o casamento em um fim 

de semana ao lado dos amigos e da família. 

•  Premium All Inclusive para todos durante  

a estada. 

•  Ambiente em harmonia com a natureza.

•  Menus exclusivos.

•  Espumante para os noivos na chegada.

•  Early check-in ou late check-out para  

os noivos(6).

•  Upgrade de categoria para os noivos(7).

•  Presente especial para os noivos.

DESCONTOS ESPECIAIS 
 PARA FORNECEDORES(4)

ASSESSORIA  ESPECIALIZADA  EM 
DESTINATION WEDDING BY CLUB MED

25% DE DESCONTO PARA  LUA DE MEL 
EM DIVERSOS RESORTS CLUB MED(5)

Confira os benefícios de fazer seu casamento no Club Med:

DESCONTOS ESPECIAIS(1) 
 PARA OS CONVIDADOS

POLÍTICA DE GRATUIDADE(2)  
PARA OS CONVIDADOS  E OS NOIVOS

COQUETEL DE  BOAS-VINDAS 
EXCLUSIVO PARA O GRUPO(3)


