
Lake Paradise

Pontos fortes do 
Resort:

•  Escape do dia a dia agitado na cidade e 
passe dias relaxantes à beira de um lago 
no interior de São Paulo

•  Aperfeiçoe suas habilidades no campo 
de golfe com 18 buracos no coração do 
Resort

•  Experimente esportes aquáticos no lago: 
stand up paddle, caiaque...

•  Descanse em uma das piscinas ou relaxe 
na nossa área de bem-estar.

•  Prove especialidades locais com a família 
e os amigos

 Brasil

Um Resort em São Paulo, à beira de um belo lago
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∑  BRASIL – LAKE PARADISE

CLUB MED LAKE PARADISE
RODOVIA ENGENHEIRO CANDIDO DO RÊGO CHAVES 4500, JUNDIAPEBA-MOGI DAS CRUZES SP, Estado de São 
Paulo
08751-001, BRASIL
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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

Escola de Vela Aulas de iniciação 
em grupo 6 anos Sempre

Kayak Livre acesso 16 anos Sempre

Stand Up Paddle ü 11 anos Sempre

Esportes Terrestres & Diversão & Lazer

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

Golfe Iniciantes / Todos 
os níveis 10 anos Sempre

Escola de Yoga 

Todos os níveis / 
Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas)

4 anos Sempre

Escola de Tênis

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas)

8 anos Sempre

Escola de Trapézio Voador ü 4 anos Sempre

*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) / Livre 

acesso

16 anos Sempre

Team sports Livre acesso 8 anos Sempre

Entretenimento ü Sempre

Atividades na piscina Livre acesso 16 anos Sempre

Arvorismo Livre acesso 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 PARADISE
Piscina externa

Aquecida

Esta piscina de água doce de 
540 m² tem o formato de uma 
lagoa. Está estrategicamente 
localizada no centro do Resort,

PISCINA INFANTIL
Piscina externa

Aberta para pais e filhos.

No Petit Club Med e Mini 
Club Med, seus filhos podem 
se divertir na piscina 
infantil e na piscina rasa. Os 
pequenos hóspedes adoram se 
refrescar na água, seja para 
brincar, praticar esportes ou 
simplesmente relaxar.

 

PISCINA INTERNA
Piscina interna

Aquecida

Com suas amplas janelas, esta 
é a piscina ideal para relaxar 
após uma sessão de sauna.

PISCINA LAKE
Piscina externa

Essa piscina de 340 m² está 
localizada perto do centro de 
fitness.
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Crianças

*com custo adicional

Clubs Infantis

Idade Nome Atividades Incluídas Atividades sob demanda Datas disponíveis

4 a 10 anos Mini Club Med® Serviço noturno, Programa 
Petit Chef® Sempre

11 a 17 anos Junior Club Med

Aulas coletivas de golfe, 
Aulas de escalada em grupo, 
Aulas coletivas de trapézio 
voador, Aulas de vela em 
grupo, Aulas de Stand Up 
Paddle em grupo, Aulas 

coletivas de tênis, Aulas de 
tiro com arco em grupo

Sempre

Atividades infantis

Idade Atividades Incluídas Atividades sob demanda

2 a 3 anos Club Med Amazing Family!

4 a 10 anos

Club Med Amazing Family!, Acesso livre à piscina, 
Espetáculos em família, Atividades criativas e artísticas, 
Grande lanche, Torneios e jogos em família, Vela - Livre 

acesso, Acesso livre às quadras de tênis, Yoga Pais & Filhos, 
Yoga Pais & Filhos

11 a 17 anos
Club Med Amazing Family!, Acesso livre à piscina, Atividades 

criativas e artísticas, Grande lanche, Torneios e jogos em 
família, Vela - Livre acesso, Acesso livre às quadras de tênis
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*com custo adicional

Serviços infantis

Idade Atividades Incluídas & instalações Atividades sob demanda & instalações

0 a 2 anos Club Med Baby Welcome® Baby-sitting

2 a 3 anos Baby-sitting

4 a 10 anos Easy Arrival Baby-sitting

11 a 17 anos Easy Arrival

Crianças
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Restaurantes
Restaurante Lakeshore
Restaurante Principal

Com uma bela vista para o lago, este restaurante recebe você do café da manhã 
ao jantar com especialidades brasileiras e uma grande variedade de pratos 
internacionais.

Restaurante Loch
Restaurante de Especialidades

Em um ambiente acolhedor, desfrute de uma fabulosa experiência gastronômica 
com o novo conceito de steakhouse.

Aberto para jantar, mediante reserva.

Bares
LAKE BAR
Bar Principal

BAR THE POND
Bar Noturno

BAR PARADISE
Bar da Piscina

Restaurantes
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Superior Deluxe

Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Superior Quarto Superior 40 1 - 3 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Serviço de lavanderia (custo 
extra), Serviço de bagageiro

Quarto Superior 
- Lado Lago

40 Lado Lago 1 - 3 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal), 
Espelho de aumento

Quarto Superior Familiar 40 1 - 4 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Quarto Superior 
Familiar - Lado Lago

40 Lado Lago 1 - 4 Secador de cabelo, Espelho 
de aumento, Amenities 
de marca (shampoo - 
gel de banho - loção 
corporal), Chuveiro

Quarto Superior - 
Adaptado para pessoas 
com mobilidade reduzida

40 1 - 3 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Quartos Superiores 
Comunicantes

80 4 - 6 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Serviço de lavanderia (custo 
extra), Serviço de bagageiro

Quartos Superiores 
Comunicantes - 
Lado Lago

80 Lado Lago 2 - 6 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Deluxe Quarto Deluxe 40 1 - 3 Chuveiro, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

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

Quarto Deluxe 
- Lado Lago

40 Lado Lago 1 - 3 Chuveiro, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Quartos Deluxe 
Comunicantes

80 2 - 6 Chuveiro, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

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

Acomodação
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Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Quartos Deluxe 
Comunicantes - 
Lado Lago

80 Lado Lago 4 - 6 Chuveiro, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal), 
Roupão de banho

Suíte Suíte 80 Quarto separado 
para crianças, Sala 
de estar separada

1 - 3 Banheira, Chuveiro, Roupão 
de banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Serviço de bagageiro no 
quarto, Inclui café da manhã 
continental servido no quarto, 
Reserva preferencial no Club 
Med Spa, Serviço de abertura 
de cama, Serviço de lavanderia 
(custo extra), Limpeza, Wi-Fi 
Premium, Reserva prioritária no 
Restaurante de Especialidades, 
Upgrade de transfer para G.M® 
com pacote de transporte, 
Minibar (bebidas não alcoólicas) 
- reabastecido diariamente

Acomodação
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*com custo adicional

Área de Bem-Estar

Confie seu corpo e mente à competência dos G.O.’s® que estarão inteiramente dedicados a você. Eles oferecem uma 
experiência genuína de relaxamento, combinando gentileza e experiência. Seus sentidos serão delicadamente despertados 
com as fragrâncias de nossos óleos e cremes de altíssima qualidade, selecionados especialmente para você.

Torne sua estada mais especial*
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*com custo adicional

Excursões

•  A natureza ao seu redor : Aluguel de bicicleta / Aluguel de bicicleta

Torne sua estada mais especial*
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Instalações

CLUB MED LAKE PARADISE
Sem idade mínima

Informações

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horários de chegada e partida do Resort:
Para todas as estadas, chegada entre 16h e 20h. Em caso de chegada 
antecipada, o almoço poderá ser oferecido (com custo adicional), 
dependendo da disponibilidade do Resort. 
Os quartos estarão à sua disposição no período da tarde.
No último dia, pedimos que o quarto seja liberado às 12h, para a partida 
às 15h (café da manhã e almoço incluídos).
Em caso de mudança de horários, uma comunicação será postada no 
seu Espaço do Cliente.

TRANSFERS

Aeroporto de Congonhas (75 min.)
Aeroporto de São Paulo - Guarulhos (45 min.)
Aeroporto de Viracopos (120 min.)
Aeroporto de Congonhas - Carro de categoria superior (75 min.)
Aeroporto de São Paulo / Guarulhos - Carro de categoria superior 
(45 min.)


