
Localização

Tudo que você precisa
saber sobre o 

+ Em Tignes, inverno rima com deslizar e sentir adrenalina:

+ No quesito deslizar, o esqui downhill tradicional, o esqui cross-country e o
snowboard dividem o palco com o freestyle e freeride, speed riding e muitos outros...
Entre o parque de neve, o SnowBoard cross, o Gliss'Park e os 3 km da trilha de trenó
Pala'Fou, a área de esqui está perfeitamente preparada!

+ Já quanto à adrenalina, existem opções para todos os gostos! O menu à la carte
oferece Bungee Jumping em esquis, parapente, mergulho no gelo, motoneve, trenós
puxados por cães, condução no gelo e alpinismo.

+ No que diz respeito ao seu paladar, Tignes é um destino

gastronômico típico da Saboia.

+ Quer você goste de altitude ou de dar uma volta na aldeia, caso

também aprecie uma culinária requintada, Tignes vai agradar

com seus 2 restaurantes com estrelas Michelin: um no centro de

Val Claret, outro ao pé da geleira La Grande Motte.

+ Os amantes da gastronomia saboiana poderão saborear o

"persillé de Tignes" — um queijo local 100% único — ou se

deliciar com uma torta de mirtilo a 3.000m de altitude.

+ A constante emoção de Tignes torna esse destino de inverno ideal para

toda a família.

+ As crianças ficarão maravilhadas a bordo de um trenó puxado por cães,

visitas à Vila Iglu ou aventuras nos labirintos de neve.

+ Os adolescentes podem experimentar o freestyle ou participar do curso

de Snow Tubing para aproveitar ao máximo a estadia — sem contar com

os inúmeros eventos de que podem participar durante esse tempo.

Destino

Localizada no Haute-Tarentaise, ou alto do Vale da Tarentaise, a 

comuna de Tignes se divide em 5 aldeias no Maciço da Vanoise

Como chegar

Distância dos aeroportos

internacionais:

o Genebra: 3h
o Lyon: 3h
o Chambéry: 2h

Distância da estação

ferroviária de Bourg-

St-Maurice: 40 min
+ O Club Med Tignes está localizado no vilarejo mais animado de Tignes, Val Claret,

o lugar ideal para um festivo pós-esqui.

+ Graças à sua localização perfeita, todas as lojas e os principais eventos locais que
compõem as atividades no resort estão a poucos passos de distância.

+ GMs podem chegar ao Resort em seus esquis, pois ele fica no sopé das encostas.
Dessa forma, você pode aproveitar a descida até o último minuto!

A área de esqui mais
esportiva dos Alpes

Tignes

Uma área de esqui para a família Cozinha Regional da Saboia



300 km de trilhas entre Tignes e Val d'Isère

159 trilhas para todos os níveis, de iniciantes a especialistas

+ Graças à geleira La Grande Motte, que se

beneficia da cobertura de neve mais cedo

que o restante do resort, a área de esqui

de Tignes pode abrir para o inverno já em

outubro

+ Em junho e julho, esquiadores têm a

oportunidade excepcional de deslizar na

geleira em pleno verão!

+ A área de esqui de Tignes possui 150km de

trilhas. Assim que a ligação entre Tignes e Val

d'Isère é aberta, os esquiadores podem

desfrutar de 300 km de trilhas.

+ Altitude mínima: 1.550m

+ Altitude máxima: 3.456m

Até 7 meses de esqui

Geleira La Grande Motte

Tudo que você precisa
saber sobre o Destino



Informações gerais

Restaurantes e Bares

Recarregue as energias

Esportes e atividades

Diversão e Família

Respeitando e preservando o local

Resort
Acomodações

SUPERIOR
A partir de

24m2

4

DELUXE
A partir de 

29m2

4

SUÍTE
50m2 –
70m2

5
« Emoção e descanso

entre lagos e geleiras »

Do Club Med para o centro de Val Claret:

O Club Med fica no coração da aldeia de Val

Claret: Avenue de la Grande Motte

A localização central do Resort facilita passeios a

pé pela parte mais movimentada de Tignes Val

Claret

2 min de caminhada

O Resort possui estacionamento coberto pago

+ 70% dos quartos adaptados para famílias

+ 60% dos quartos com varanda

+ 25 suítes Espaço Exclusive Collection

+ 430 acomodações divididas em 3 categorias:

+ Serviços feitos para bebês (incluídos): Baby Welcome, Baby Corner, áreas para 

amamentação

+ Serviços de babá à la carte

+ Experiência de esqui feita para crianças: bunny hill (pista para principiantes) perto da sala

de esqui Mini Club

+ Pós-esqui: uma piscina coberta e aquecida para crianças

+ Aulas de natação para crianças (à la carte)

+ Espaços compartilhados feitos e pensados para famílias e jogos divertidos para espaços

abertos e fechados.

+ Amazing Family: Hora do lanche e jogos em família

+ Petit Club Med: 2 a 3 anos (tarifa extra)

+ Mini Club Med: 4 a 10 anos

+ Club Med Passworld: 11 a 17 anos

Esqui e snowboard

+ Aulas de esqui para todos os níveis a partir
dos 4 anos: iniciantes a especialistas

+ Aulas de snowboard para todos os níveis a 
partir dos 12 anos

+ 1 jardim de neve e 1 espaço para adultos
iniciantes em frente à sala de esqui

Atividades ao ar livre

+ Introdução a passeios de esqui em áreas
remotas para especialistas Classe 4

+ Dependendo do nível: freestyle e freeride

+ A la carte: parapente, natação no gelo e
mergulho, passeio de Bun J, fat bikes, trenó
puxado por cães

Atividades em espaços fechados

+ 1 sala de cardio-training

+ 1 estúdio de yoga, escola de Yoga by 
Heberson

+ 1 sala de cross training com espaço para 
spinning

+ 1 spa com sala de relaxamento e 
parede de sal com propriedades
restauradoras, 11 salas de 
tratamento, banho turco

+ Hidromassagens ao ar livre

+ Uma piscina coberta aquecida de 25m 
com raia

+ 1 banho turco e 1 sauna perto da 
piscina, acesso gratuito (a partir dos 18 
anos)

+ Yoga by Heberson

+ 2 certificações em breve: BREEAM e Green Globe

+ 95% do orçamento da construção foi confiado a empresas da região.

+ Desde 1958, o Club Med tem apoiado o desenvolvimento de Tignes 

+ Vegetação dos terraços com espécies endêmicas

+ Atividades em harmonia com a natureza e descoberta do ecossistema local

Serviços para crianças

Restaurante principal - “Le Val Claret”

Pensado para remeter a um passeio nas montanhas do fundo

do vale até o “Lac”, o restaurante principal é composto por um 

conjunto de 4 espaços com diferentes temáticas.

Lounge Gourmet - “Solstice”

Para refeições o dia todo, o lounge gourmet homenageia o dia

de São João e a tradição local que pontilha as montanhas com 

pequenas fogueiras. O lounge oferece, à la carte e à noite, os

sabores da Saboia. O espaço também conta com bar e adega.

O dinâmico bar-lounge - “Equinoxe”

O bar está dividido em dois ambientes: um mais animado, 

próximo ao palco, e outro mais silencioso com uma lareira

para apreciar a vista dos picos.

Terraço aberto

Bar e terraço com vista para o resort e as encostas para, 

dependendo da hora do dia, refletir ou festejar.



Diversão no terraço

Tratamentos energizantesEsquie até Aiguille Percée

Voe, plane, mergulhe

Resort



+ Qtde de acomodações: 55

+ A2, OCC 2: 29m2

+ A4, OCC 4 (2 adultos + 2 adolescentes até 17 anos): 34m2

+ Comentários: lounge com poltronas e mesa. Todos os

quartos Deluxe têm varanda.

Categorias de quartos 4T

QUARTO SUPERIOR

QUARTO DELUXE

+ Qtde de acomodações: 350

+ C2, OCC 2: 24m2

+ C2, OCC 3 (2 adultos + 1 criança até 11 anos): 29m2

+ B2, OCC 2: 24m2

+ B2, OCC 3 (2 adultos + 1 criança até 11 anos): 29m2

+ B4, OCC4 (2 adultos + 2 adolescentes até 17 anos): 34m2

LEMBRAR:

OCC 3: Para maior conforto e privacidade, a cama das crianças é 

separada do quarto dos pais por uma cortina ou alcova

B4, OCC 4: O quarto dos pais é separado do quarto das crianças

C2 B2

Resort



Categorias dos quartos 

SUÍTE

+ Qtde de acomodações: 25 suítes

+ S2+, OCC2: 50m2

+ S4, OCC4 (2 adultos + 2 adolescentes até 17 anos):

70m2

+ Observações: cada suíte possui varanda, todas

localizadas na parte superior do resort

ESPAÇO EXCLUSIVE COLLECTION NO TOPO DO RESORT

SERVIÇOS EXCLUSIVOS

• Recepção especial com um exclusivo lounge de

boas-vindas situado a 2.125m, no topo do Resort,

com uma vista excepcional das pistas

• Brindes com champanhe a partir das 18h

• Serviço de concierge e equipe exclusiva para uma

experiência mais personalizada

• Serviço de quarto disponível (incluindo café da

manhã continental)

Resort


