
Kani

Pontos fortes do 
Resort:

•  Hospedar-se, a dois ou em família. num 
atol privado do Club Med

•  Nadar numa laguna turquesa e relaxar 
numa imensa praia de areia branca

•  Degustar a especialiade local, o peixe 
grelhado, no restaurante "Kandu"

•  Explorar os fundos marinhos da Barreira 
de coral ou ser mimada no Club Med Spa 
by MANDARA

•  Desfrutar da privacidade do novo Espaço 
5∑, numa luxuosa Suite(1) de 70 m2 sobre 
pilotis

 ILHAS MALDIVAS

Experimente as sensações de aventura em família, com 
atividades divertidas.
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CLUB MED KANI
P.O.BOX N 2051, NORTH MALE ATOLL, Arquiélago das Maldives - Kani
20000, MALDIVES
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 Torne sua estada mais especial
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 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 
equipamentos*

Intermediário/
avançado / 
Iniciantes

ü 10 anos Sempre

Surfing*

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem 
ser aplicadas) / 

Iniciantes

ü 11 anos Sempre

Waterskiing and/or 
Wakeboarding* Todos os níveis ü Sempre

Kayak Livre acesso 6 anos Sempre

Escola de Vela Iniciação 6 anos Sempre

Stand up Paddle Livre acesso 6 anos Sempre

Mergulho livre Livre acesso 8 anos Sempre

Jet surfing* Iniciantes ü 8 anos Sempre

Waterbike* Todos os níveis ü 12 anos Sempre

Esportes Terrestres & Diversão & Lazer

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

Escola de Trapézio Voador 
com atividades circo Todos os níveis 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

Entertainment ü Sempre

Atividades na piscina Livre acesso 8 anos Sempre

Badminton Livre acesso Sempre

Board games Livre acesso Sempre

Aulas práticas de culinária Livre acesso Sempre

Coral propagation program* Iniciação ü Sempre

Overwater swing Livre acesso Sempre

Pedagogical Garden Livre acesso Sempre

Bocha Livre acesso Sempre

Tenis de mesa 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
Piscina externa

Essa piscina de agua doce 
transbordante está idealmente 
localizada à beira mar, perto 
do bar; para seu conforto 
ela está equipada com 
espreguiçadeiras em teca, 
guarda-sóis e chuveiros.
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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 +

Novas atividades divertidas, 
Aulas em grupo de 

trapézio voador, Sailing 
group lessons, Serviços e 

infraestruturas 

Sempre

11 a 17 anos Happy Children's  
Corner

Aulas em grupo de trapézio 
voador, Sailing group 
lessons, Services and 

facilities

Sempre

Atividades infantis

Idade Atividades Incluídas Atividades sob demanda

4 a 10 anos
Pool free Access, Espetáculos, Polo aquático, Show, Grande 
lanche, Torneios e jogos, Diversão na água em família, Free 

access to sailing

11 a 17 anos
Pool free Access, Polo aquático, Show, Grande lanche, 

Torneios e jogos, Diversão na água em família, Free access 
to sailing
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Restaurantes
O Vehli
Restaurante Principal

Pratos de cozinha internacional e cozinha tradicional asiática... deixe-se tentar 
por esses pratos de nomes diferentes, um mundo de sabores se descortina para 
você. Nossa equipe realiza também uma seleção diária de pratos adaptados a 
uma refeição leve. Esse restaurante oferece um terraço externo para refeições.
Mesas de 2 a 8 lugares e cadeirões para bebês.

O Kandu
Restaurante de Especialidades

Esse restaurante o convida a tomar suas refeições num ambiente idílico: à sombra, 
sobre um pier em teca acima da laguna de aguas turquesas... imperdível! Você 
terá a oportunidade de tomar o café da manhã e/ou um almoço tardio, e durante 
todo o dia um serviço de snacking é oferecido. À noite, unicamente com reserava, 
dois cardápios são oferecidos, um deles com lagosta, com pagamento adicional.
Esse restaurante tem mesas de 2 a 8 pessoas.

Kaana
Restaurante de Especialidades

Specializing in light bites, Kaana offers a delicious selection of Asian soups, tapas, 
sandwiches, and a variety of small plates to savour. 

Open in the afternoon and into the evening, this restaurant’s casual yet sophisticated 
backdrop invites memorable meals shared together.

Bares
MANTA EXCLUSIVE COLLECTION 
LOUNGE
Exclusive Collection Bar

MANTA EXCLUSIVE COLLECTION 
BEACH BAR
Exclusive Collection Bar

O IRU BAR
Bar Principal

O SUNSET BAR
Bar da Piscina

Restaurantes
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Superior Deluxe

Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Superior Quarto Superior 
– Frente Praia

29 1 - 4 Chuveiro, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Chinelos, Secador de 
cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Serviço de lavanderia (custo 
extra), Toalha de praia, 
Serviço de bagageiro

Quartos Superiores 
– Frente Mar

60 4 - 6 Chuveiro, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Chinelos, Secador de 
cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Quartos Superiores 
Interligados, Lado Jardim

56 2 - 6 Chuveiro, Vasos sanitários 
separados, Secador de 
cabelo, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Serviço de lavanderia (custo 
extra), Toalha de praia, 
Serviço de bagageiro

Quarto Superior 
- Vista Jardim

28 1 - 3 Chuveiro, Vasos sanitários 
separados, Secador de 
cabelo, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Deluxe Quarto Deluxe - Frente 
Praia, Varanda

38 Área lounge 1 - 3 Chuveiro, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
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), Toalha de praia, 
Serviço de bagageiro, Minibar 
reabastecido na chegada 
(adicional com custo extra)

Espaço 
Exclusive 
Collection

Suíte Overwater - 
Vista Panorâmica

98 Acesso direto ao mar, 
Sala de estar separada

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

Champanhe servido pelo copo 
às 18h no salão particular, 
Serviço de bagageiro no quarto, 
Reserva preferencial no Club Med 
Spa, Serviço de bar e snacking 
privativo na conciergerie, Serviço 
de conciergerie, Serviço de 
abertura de cama, Serviço de 
lavanderia (custo extra), Toalha 
de praia, Inclui café da manhã 
continental, japonês e coreano 
no quarto, Serviço de quarto 
(com custo extra) entre 11h 
e 23h., Reserva prioritária no 
Restaurante de Especialidades, 
Minibar (bebidas não alcoólicas) 
- reabastecido diariamente

Acomodação
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Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Suíte Familiar sobre 
Pilotis - Vista Panorâmica

98 Acesso direto ao 
mar, Área infantil

1 - 3 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)

Suíte Overwater 98 Acesso direto ao mar, 
Sala de estar separada

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

Champanhe servido pelo copo 
às 18h no salão particular, 
Serviço de bagageiro no quarto, 
Reserva preferencial no Club Med 
Spa, Serviço de bar e snacking 
privativo na conciergerie, Serviço 
de conciergerie, Serviço de 
abertura de cama, Serviço de 
lavanderia (custo extra), Toalha 
de praia, Inclui café da manhã 
continental, japonês e coreano 
no quarto, Serviço de quarto 
(com custo extra) entre 11h 
e 23h., Reserva prioritária no 
Restaurante de Especialidades, 
Minibar (bebidas não alcoólicas) 
- reabastecido diariamente

Suíte Familiar Overwater 98 Acesso direto ao 
mar, Área infantil

1 - 3 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)

Acomodação
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O serviço de quarto está incluído das 11h às 23h. O café da manhã continental 
está incluído para todos os quartos, das 7h30 às 11h.

Minibar reabastecido diariamente com refrigerantes.

Acesso Wi-Fi à disposição no lounge.

O serviço de concierge, cuja prioridade é tornar a sua estada no Club Med o mais 
agradável possível, oferece:

- Acesso privilegiado às atividades e serviços All Inclusive do Resort (reserva 
prioritária para o restaurante de especialidades);

- Contato exclusivo para reservar os serviços à la carte oferecidos no Resort 
(tratamentos no Club Med Spa* by Mandara Spa, babysitting*(2), serviço de 
lavandaria*, excursões sob medida*, etc.);

- Aconselhamento especializado sobre as excursões*, atividades, passeios, eventos 
e restaurantes fora do Resort.

Serviço de bar ao redor da piscina, com champanhe incluído à noite (1).

Transfer preferencial Aeroporto/Resort (4).

(1) Apenas algumas marcas, servidas em taças, às 18h. *O consumo excessivo de álcool é prejudicial à saúde. Beba com moderação.
(2) O Club Med fornece uma lista de serviços de babysitting mediante solicitação, mas não é responsável pelo serviço prestado por terceiros.

(3 Apenas para hóspedes com pacote Transfer

Espaço Exclusive Collection (8+)
Com uma praia privativa e um lounge bar sobre a água, este espaço luxuoso situado 
acima da laguna azul-turquesa oferece um toque de exclusividade.
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*com custo adicional

Club Med Spa by MANDARA

Descubra um dos rituais asiáticos mais antigos, entre beleza e luxo exótico. Com a combinação de tradições balinesas e 
técnicas europeias, o Mandara interpreta a arte do cuidado com o corpo sob o aspecto da generosidade. Desde o início dos 
tempos, essa paixão pelo equilíbrio e os momentos de gentileza toca o coração da alma.

Torne sua estada mais especial*
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*com custo adicional

Excursões

•  Escapadas na natureza : Sunset Barbecue / Blue Lagoon Treasure / Lobster Picnic / Glass bottom boat / Sunset 
Cruise

•  Conectando com a cultura : Discover Male / Submarino e passeio em Malé / Traditional Line fishing

•  Senso de aventura : Big game fishing / Flyboarding / Flyboarding / Sea scooter "A la carte" / Sea scooter on turquoise 
waters / Sea scooter ride / Flyboarding / Sea scooter ride and snorkelling / Sea scooter ride at sunset / Parasailing at 
sunset / Parasailing with the person of your choice / Tubing

•  Feito sob medida : Turtle Safari / Excursões de catamarã

Torne sua estada mais especial*
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Instalações

CLUB MED KANI
Idade mín. (anos) 2

Informações

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horários de chegada / partida do Village:
Para todas as estadas, chegada entre 16 e 20 horas.
Em caso de chegada antecipada e dependendo da disponibilidade do 
Village, o almoço poderá ser oferecido, com pagamento adicional.
Quarto disponível na parte da tarde
No dia da partida, o quarto deve ser liberado às 10 horas - saída do 
Village às 15 horas (café da manhã e almoço incluidos).

TRANSFERS

Aeroporto de Malé (35 min.)


