
Cefalù

Pontos fortes do 
Resort:

•  Instalado na sua Villeta, aprecie a vista 
magnífica da baía de Cefalù e as águas 
cristalinas do mar Mediterrâneo

•  Desfrute da experiência exclusiva 
e personalizada com o serviço de 
conciergerie e o café da manhã servido 
no quarto.

•  Um jantar assinado pelo Chef Andrea 
Berton ou uma degustação do verdadeiro 
"Gelato" à beira-mar? Venha descobrir o 
melhor da gastronomia italiana!

•  Testar esportes diferentes como o fitness 
paddle ou o surfe elétrico

•  Renovar-se nos 700 m² do Club Med Spa 
by CARITA

•  Viver uma experiência exclusiva em 
total autonomia, com um programa de 
excursões exclusivo em torno da arte e da 
cultura.

 Itália

Viver no ritmo da dolce vita siciliana, incrustada em um 
espetacular cabo rochoso.
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CLUB MED CEFALÙ
Localita Santa Lucia, Cefalù, Sicília - Palermo
90 015, ITÁLIA

Resumo

 Esportes & Atividades

 Piscinas

 Restaurantes & Bares

 Acomodação

 Torne sua estada mais especial

 Torne sua estada mais especial

 Instalações

Seguros Juntos. O Club Med implementou novas medidas 
de higiene e segurança para oferecer tranquilidade e uma 
experiência mais divertida.

Aplicativo My Club Med: Tudo que você precisa é o 
aplicativo My Club Med - sua companhia ideal de viagem 
para organizar e preparar sua estada. Descubra o mapa do 
Resort, instalações e atividades, e curta serviços dedicados 
para ter o melhor da sua estada. Baixe o aplicativo My Club 
Med App no App Store ou Google Play.

Serviço Easy Arrival*
Registre e gerencie seus detalhes online, nós teremos tudo 
pronto para sua chegada:
Easy Check in - Check out
Registro para aulas de Ski
Registro para os Clubs Infantis
Conta online Club Med
*Seleção de serviços de acordo com os Resorts
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Esportes & Atividades**

Esportes Aquáticos

Aulas em grupo Acesso livre Curso com custo 
adicional Idade mín. (anos) Datas disponíveis

Mergulho com equipamento 
(no verão)* ü ü 10 anos Sempre

Escola de Stand up Paddle 
(no verão)

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem 
ser aplicadas) / 

Iniciação

8 anos De 21-05-2023 a 30-09-2023

Escola de Vela (no verão) Todos os níveis 8 anos De 21-05-2023 a 30-09-2023

Kayaking (summer)* Livre acesso ü 16 anos De 21-05-2023 a 30-09-2023

Snorkeling (summer)* Livre acesso ü 8 anos De 21-05-2023 a 30-09-2023

Esportes Terrestres & Diversão & Lazer

Aulas em grupo Acesso livre Curso com custo 
adicional Idade mín. (anos) Datas disponíveis

Yoga by Heberson

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas)

16 anos Sempre

Escola de Caminhadas Todos os níveis 12 anos
De 10-04-2023 a 20-05-2023

De 25-09-2023 a 28-10-2023

*com custo adicional
**dependendo das condições climáticas

*** Reservas antecipadas de green com custo adicional
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Aulas em grupo Acesso livre Curso com custo 
adicional Idade mín. (anos) Datas disponíveis

Escola de fitness

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas)

16 anos Sempre

Team sports Livre acesso 8 anos Sempre

Escola de Tênis Iniciação / Todos 
os níveis 8 anos Sempre

Entertainment ü Sempre

Atividades na piscina

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas)

16 anos Sempre

Bocha Livre acesso Sempre

Tênis de mesa Livre acesso Sempre

Escola de Arco e Flecha Iniciação 11 anos Sempre

Cardio-Training Livre acesso 18 anos Sempre

Excursion* ü ü Sempre

*com custo adicional
**dependendo das condições climáticas

*** Reservas antecipadas de green com custo adicional

Esportes & Atividades
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Piscinas

Piscinas

PISCINA PRINCIPAL
Piscina externa

O ponto de encontro 
imperdível do Resort para 
compartilhar momentos 
alegres de dia ou de noite.

PISCINA NATURAL
Piscina externa

Repouso e serenidade são as 
palavras chaves para essa 
piscina natural. 

Um oásis de paz situado à 
beira-mar, na extremidade do 
Village, reservada aos adultos 
ou aos jovens maiores de 
16 anos acompanhados de um 
adulto.
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Restaurantes
La Rocca
Restaurante Principal

No terraço com vista deslumbrante da baía, ou no frescor de uma das salas 
climatizadas, é o local ideal para degustar o melhor da cozinha italiana e 
internacional.

Você tem a escolha entre as deliciosas especialidades locais, ou as variedades 
dos pratos servidos à vontade 

Aberto do café da manhã até o jantar, durante todo o ano.

Restaurante La Riva Beach
Restaurante da Praia

Prazer dos olhos e do paladar, com uma seleção de produtos frescos « show cooking 
» e com as especialidades de churrasco terra e mar.

Desfrute do serviço à la carte para seus almoços e jantares à beira-mar, degustando 
um verdadeiro sorvete italiano ou um delicioso coquetel de frutas !

Esse restaurante à beira-mar abre durante todo o verão, 

Restaurante à beira-mar, aberto de 1º de maio a 31 de outubro.

Il Palazzo Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

Café da manhã tardio, comer qualquer coisa a qualquer hora, durante todo o 
dia, jantar na hora italiana!

Em um ambiente barroco, inspirado no cinema italiano, desfrute dessa oferta 
de acordo com os seus desejos, e do jantar assinado pelo Chef Andrea Berton.

Integrado ao restaurante, o bar Paparazzo o recebe para uma pausa refrescante 
e aperitivos finos, à la carte, com uma boa oferta de vinhos e de produtos típicos 
da gastronomia italiana para prolongar suas férias ...

Restaurante aberto durante todo o ano.

Bares
AZZURO
Bar Principal

BAR IL COVO
Bar da Praia

IL PALAZZO GOURMET LOUNGE
Bar do Gourmet Lounge

Restaurantes
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Superior Deluxe

Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Superior Quarto Superior 
- Vista Mar

34 1 - 2 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit 
de manicure - etc.), Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Serviço de conciergerie, Serviço 
de lavanderia (custo extra), 
Serviço de bagageiro, Serviço de 
quarto (com custo extra) entre 
11h e 23h., Minibar (bebidas 
não alcoólicas) - reabastecido 
mediante solicitação

Quartos Superiores 
Interligados - Vista Mar

68 2 - 4 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit 
de manicure - etc.), Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Quarto Superior 34 1 - 2 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit 
de manicure - etc.), Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Serviço de conciergerie, Serviço 
de lavanderia (custo extra), 
Serviço de bagageiro, Serviço de 
quarto (com custo extra) entre 
11h e 23h., Minibar (bebidas 
não alcoólicas) - reabastecido 
mediante solicitação

Quarto Superior 
adaptdo às pessoas com 
mobilidade reduzida.

34 1 - 2 Chuveiro, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Amenities: 
acessórios (touca de 
banho - kit de maquiagem 
- kit de manicure - etc.), 
Pias duplas, Espelho 
de aumento, Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Acomodação
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Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Quartos Superiores 
Interligados

68 2 - 4 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Secador de 
cabelo, Roupão de banho, 
Chinelos, Espelho de 
aumento, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit 
de manicure - etc.), Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Serviço de conciergerie, Serviço 
de lavanderia (custo extra), 
Serviço de bagageiro, Serviço de 
quarto (com custo extra) entre 
11h e 23h., Minibar (bebidas 
não alcoólicas) - reabastecido 
mediante solicitação

Quartos Superior 
comunicante com 
Quarto Superior 
adaptado à pessoas com 
mobilidade reduzida

68 2 - 4 Banheira, Chuveiro, Vasos 
sanitários separados, 
Secador de cabelo, 
Espelho de aumento, 
Pias duplas, Roupão de 
banho, Chinelos, Toalheiro 
aquecido, Amenities: 
acessórios (touca de 
banho - kit de maquiagem 
- kit de manicure - etc.), 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Serviço de conciergerie, Serviço 
de lavanderia (custo extra), 
Serviço de bagageiro, Minibar 
(bebidas não alcoólicas) - 
reabastecido mediante solicitação

Deluxe Villetta Deluxe 
- Vista Mar

40 Área lounge 1 - 2 Chuveiro, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Secador de cabelo, Espelho 
de aumento, Banheira, 
Roupão de banho, Chinelos, 
Amenities: acessórios 
(touca de banho - kit 
de maquiagem - kit de 
manicure - etc.), Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Serviço de conciergerie, Serviço 
de lavanderia (custo extra), 
Serviço de bagageiro, Serviço 
de quarto (com custo extra) 
entre 11h e 23h., Minibar 
(bebidas não alcoólicas) - 
reabastecido diariamente

Villetta Deluxe - Vista 
Mar Panorâmica

40 Área lounge 1 - 2 Chuveiro, Banheira, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit 
de manicure - etc.), Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Villetta Deluxe - 
Vista Panorâmica 
do Mar, La Perla

40 Área lounge 1 - 2 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities: 
acessórios (touca de 
banho - kit de maquiagem 
- kit de manicure - etc.), 
Amenities da marca de spa 
(shampoo, gel de banho 
e loção corporal), Bidê

Villeta Deluxe 40 Área lounge 1 - 2 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit 
de manicure - etc.), Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Serviço de conciergerie, Serviço 
de lavanderia (custo extra), 
Serviço de bagageiro, Serviço 
de quarto (com custo extra) 
entre 11h e 23h., Minibar 
(bebidas não alcoólicas) - 
reabastecido diariamente

Acomodação
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Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Quarto Deluxe, La Corte 40 Área lounge 1 - 2 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities: 
acessórios (touca de 
banho - kit de maquiagem 
- kit de manicure - etc.), 
Amenities da marca de spa 
(shampoo, gel de banho 
e loção corporal), Bidê

Serviço de conciergerie, Serviço 
de lavanderia (custo extra), 
Serviço de bagageiro, Serviço 
de quarto (com custo extra) 
entre 11h e 23h., Minibar 
(bebidas não alcoólicas) - 
reabastecido diariamente

Quarto Deluxe - Vista 
Mar, La Corte

40 Área lounge 1 - 2 Banheira, Chuveiro, Vasos 
sanitários separados, 
Roupão de banho, Chinelos, 
Secador de cabelo, Espelho 
de aumento, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit de 
manicure - etc.), Amenities 
da marca de spa (shampoo, 
gel de banho e loção 
corporal), Pias duplas, Bidê

Quartos Deluxe 
comunicantes, La Corte

80 2 - 4 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit 
de manicure - etc.), Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Quartos Deluxe 
comunicantes - Vista 
Mar, La Corte

80 2 - 4 Chuveiro, Vasos sanitários 
separados, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Banheira, Pias 
duplas, Roupão de banho, 
Chinelos, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit 
de manicure - etc.), Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Suíte Suíte - Mobilidade 
Acessível

66 Sala de estar separada 1 - 2 Pias duplas, Vasos sanitários 
separados, Chinelos, 
Secador de cabelo, Espelho 
de aumento, Chuveiro, 
Roupão de banho, 
Amenities: acessórios 
(touca de banho - kit 
de maquiagem - kit de 
manicure - etc.), Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Almoço gratuito para G.M® que 
chegar antes das 15h, Serviço 
de bagageiro no quarto, Inclui 
café da manhã continental 
servido no quarto, Serviço de 
conciergerie, Serviço de abertura 
de cama, Serviço de lavanderia 
(custo extra), Toalha de praia, 
Limpeza, Serviço de quarto 
(com custo extra) entre 11h e 
23h., Wi-Fi Premium, Reserva 
prioritária no Gourmet Lounge, 
Upgrade de transfer para G.M® 
com pacote de transporte, 
Minibar (bebidas não alcoólicas) 
- reabastecido diariamente

Suíte - Vista Mar 55 Sala de estar separada 1 - 2 Banheira, Chuveiro, 
Chinelos, Secador de 
cabelo, Espelho de 
aumento, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Roupão de banho, 
Amenities: acessórios 
(touca de banho - kit 
de maquiagem - kit de 
manicure - etc.), Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Acomodação
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Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Suíte Baia - Vista 
Mar Panorâmica

50 Sala de estar separada 1 - 2 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit 
de manicure - etc.), Bidê, 
Amenities da marca de 
spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Suíte - Lado Mar, 
Interligado com Quarto 
Superior - Lado Mar

89 Área lounge 2 - 4 Chuveiro, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Roupão de banho, Chinelos, 
Secador de cabelo, Espelho 
de aumento, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit de 
manicure - etc.), Banheira, 
Bidê, Amenities da marca 
de spa (shampoo, gel de 
banho e loção corporal)

Acomodação
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*com custo adicional

Club Med Spa by SOTHYS

Como a deusa da beleza, Sothys revela o seu segredo para homens e mulheres. 

No coração de Corrèze, em seu jardim botânico, uma estética de vanguarda é constantemente renovada. 

Descubra a “digi-esthétique®“, um método exclusivo de modelagem facial que convida você a um repouso encantador.

Emoções e requinte aguardam a sua presença.

Torne sua estada mais especial*
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*com custo adicional

Excursões

•  Fugas na natureza : Etna Top / Alicudi...pérola selvagem / Saída par pescar

•  Conectando com a cultura : Encontro em Palermo / O Triunfo dos Deuses / Volúpia imperial / Sicilian morning on a 
Vespa / Taormina

•  Senso de aventura : Cefalù coast to coast / Passeios a cavalo

•  Feito sob medida : Sicilian holidays / Dolce Vita em Palermo - "Pick & Choose" / Etna "Pick & Choose / Erice e Marsala

Torne sua estada mais especial*
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Instalações

CLUB MED CEFALÙ
Idade mín. (anos) 8

Informações

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horários de chegada e partida :
Para todos os tipos de estada, chegada entre 16h e 20h. 
Em caso de chegada antecipada, o almoço poderá ser oferecido (com 
pagamento adicional).
Os quartos estarão disponíveis a partir das 15h.
No último dia, solicitamos que o quarto seja liberado às 10h, para 
partida às 15h (café da manhã e almoço incluídos).
Em caso de alteração de horários, você será comunicado através da 
sua página Espaço Cliente.

TRANSFERS

Aeroporto de Catânia (120 min.)
Aeroporto de Palermo (90 min.)


