
La Plantation 
d’Albion Club Med

Pontos fortes do 
Resort:

•  Relaxar num universo de requinte sem 
igual

•  Descobrir uma vegetação luxuriante: 
tamarindos, cactus, flamboyants e 
banyans

•  Escolher entre o trapézio voador, o golfe, 
a vela, o tênis ou o mergulho

•  Escolher entre a piscina transbordante e o 
Spa CINQ MONDES au Club Med®

•  Familiarizar suas crianças com a fauna 
local no Petit Club Med® a partir de 2 anos

 Ilhas Maurício

Férias nas Ilhas Maurício e sua natureza exuberante



Data de publicação: 17/02/2023 A informação contida neste documento é válida apenas nesta data e está sujeita à alteração. Para informação completa e atualizada, 
acesse o site do Club Med ou contate um de nossos agentes. As imagens são meramente ilustrativas e servem como referência.2 

∑  ILHAS MAURÍCIO – LA PLANTATION D’ALBION CLUB MED

CLUB MED LA PLANTATION D’ALBION
AVENUE DU CLUB MED, ALBION, ÎLE MAURICE, Mascareignes Islands / Mauritius
742CU001, Mauritius

Resumo

 Esportes & Atividades
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 Restaurantes & Bares

 Acomodação

 Villas d’Albion - Exclusive Collection

 Torne sua estada mais especial

 Torne sua estada mais especial

 Instalações

Green Globe : A certificação internacional Green Globe reconhece nossos resorts por seu compromisso com o desenvolvimento sustentável

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*
Iniciantes / 

Intermediário/
avançado

ü 8 anos Sempre

Escola de Vela Todos os níveis 6 anos Sempre

Stand Up Paddle Livre acesso 16 anos Sempre

Snorkeling Livre acesso 8 anos Sempre

Kayaking Livre acesso 16 anos Sempre

Esportes Terrestres & Diversão & Lazer

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

Escola de Golfe

Iniciantes / 
Todos os níveis / 
Intermediário/

avançado

8 anos Sempre

Escola de Trapézio Voador 
com atividades de circo Todos os níveis 4 anos Sempre

Yoga by Heberson

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas)

4 anos Sempre

Cardio-Training Livre acesso 18 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)

16 anos Sempre

Escola de Tênis Todos os níveis 4 anos Sempre

Escola de Arco e Flecha Iniciação 6 anos Sempre

Team sports Livre acesso 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

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 PRINCIPAL
Piscina externa

No centro do Village, 
essa piscina de agua doce 
transbordante, com vista para 
a lagoa, tem localização ideal 
entre o restaurante principal e 
o bar principal.

Para seu conforto, ela está 
equipada com espreguiçadeiras 
e guarda sóis.

PISCINA CALMA
Piscina externa

Ideal para relaxar diante 
da laguna, essa piscina 
transbordante de agua doce 
lhe oferecerá preciosos 
instantes de quietude e 
serenidade. 

Essa piscina é reservada aos 
adultos ou aos jovens de mais 
de 16 anos acompanhados de 
um adulto.

 

PISCINA INFANTIL
Piscina externa

Suas crianças inscritas no 
Petit Club Med® e no Mini Club 
Med®, se divertem na água. 
Ãrea de brincadeiras, de 
esportes ou de repouso, esse 
espaço aquático refresca e 
encanta os jovens G.M®.
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Crianças

*com custo adicional

Clubs Infantis

Idade Nome Atividades Incluídas Atividades sob demanda Datas disponíveis

2 a 3 anos Petit Club Med®*

Serviço noturno, 
Espetáculos, Oficinas 

criativas, Jogos  educativos, 
Passeios

Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med +

Novas atividades divertidas, 
Aulas em grupo, Aulas 

coletivas, Aulas coletivas, 
Aulas coletivas, Aulas 
coletivas, Espetáculos

Sempre

11 a 17 anos Junior Club Med

Aulas em grupo, Aulas 
coletivas, Aulas coletivas, 

Aulas coletivas, Aulas 
coletivas, Espetáculos

Spa dos Adolescentes

De 18-12-2022 a 10-03-2023

De 26-03-2023 a 11-11-2023

De 17-12-2023 a 19-01-2024

De 11-02-2024 a 08-03-2024

De 24-03-2024 a 10-05-2024

Atividades infantis

Idade Atividades Incluídas Atividades sob demanda

2 a 3 anos Acesso livre, Espetáculos em família, Grande lanche

4 a 10 anos

Acesso livre, Free acces to golf Resort's facilities, 
Espetáculos em família, Atividades criativas e artísticas, 

Grande lanche, Torneios e jogos, Free access to sailing, Free 
access to tennis courts

11 a 17 anos
Acesso livre, Free acces to golf Resort's facilities, Atividades 
criativas e artísticas, Grande lanche, Torneios e jogos, Free 

access to sailing, Free access to tennis courts
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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®, Easy Arrival

2 a 3 anos Easy Arrival Serviço noturno, Baby-sitting

4 a 10 anos Easy Arrival Baby-sitting

11 a 17 anos Easy Arrival

Crianças
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Restaurantes
La Distillerie
Restaurante Principal

Situado perto da piscina, esse restaurante o recebe para todas as refeições numa 
de suas áreas: terraço ao ar livre, terraço coberto ou sala interna com uma 
magnífica vista para o mar e a laguna que cercam o Village.Espaço não fumantes.

Praia de Albion
Restaurante e lanchonete

Não há nada melhor que a experiência de aproveitar o estilo de vida mauriciano 
na praia do Resort, onde você pode relaxar nas espreguiçadeiras coloridas sob 
guarda-sóis boho. Está começando a sentir fome? Dirija-se à praia onde um exótico 
café ao ar livre dá destaque para a comida de rua da ilha. Faratas, uma espécie 
de wrap mauriciano, buda bowls e falafel compõem o colorido menu saudável. 
Não esqueça de se manter hidratado: água detox, sucos naturais e drinks estão 
no cardápio. Você nem precisa deixar seu pedaço de areia dourada - tudo está 
a apenas alguns passos!

O Phare
Restaurante de Especialidades

Cenário paradisíaco nesse restaurante de especialidades locais, a alguns metros do 
mar. Exotismo sutil da cozinha local asiática com os sabores delicados da baunilha 
e do curry...Unicamente sob reserva junto à Recepção. Espaço não fumantes.

Se você desejar uma lagosta para o jantar, com pagamento adicional, deverá 
informar à recepção, com 24 horas de antecedência.

Bares
O BANIAN
Bar Principal

O BAR DA PRAIA
Bar da Praia

O ALOU
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

41 1 - 3 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities da 
marca de spa (shampoo, gel 
de banho e loção corporal)

Almoço gratuito para G.M® que 
chegar antes das 15h, Serviço 
de abertura de cama, Serviço de 
lavanderia (custo extra), Serviço 
de bagageiro, Minibar (bebidas 
não alcoólicas) - reabastecido 
mediante solicitação

Quarto Superior 
- Frente Mar

41 1 - 3 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities da 
marca de spa (shampoo, gel 
de banho e loção corporal)

Almoço gratuito para G.M® que 
chegar antes das 15h, Serviço 
de abertura de cama, Serviço de 
lavanderia (custo extra), Serviço 
de bagageiro, Minibar (bebidas 
não alcoólicas) - reabastecido 
mediante solicitação

Quarto Superior 41 1 - 3 Chuveiro, Vasos sanitários 
separados, Secador de 
cabelo, Banheira, Pias 
duplas, Roupão de banho, 
Chinelos, Espelho de 
aumento, Amenities da 
marca de spa (shampoo, gel 
de banho e loção corporal)

Quarto Superior - 
Mobilidade Acessível

50 Área lounge 1 - 2 Banheira, Chuveiro, Vasos 
sanitários separados, 
Roupão de banho, Chinelos, 
Secador de cabelo, Espelho 
de aumento, Amenities da 
marca de spa (shampoo, gel 
de banho e loção corporal)

Quarto Deluxe 
comunicante com 
Quarto Superior

91 Quarto separado para 
crianças, Área lounge

4 - 5 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities da 
marca de spa (shampoo, gel 
de banho e loção corporal)

Almoço gratuito para G.M® que 
chegar antes das 15h, Inclui café 
da manhã continental servido 
no quarto, Serviço de abertura 
de cama, Serviço de lavanderia 
(custo extra), Toalha de praia, 
Serviço de bagageiro, Minibar 
(bebidas não alcoólicas) - 
reabastecido mediante solicitação

Quartos Superiores 
Interligados

82 Quarto separado 
para crianças

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

Almoço gratuito para G.M® que 
chegar antes das 15h, 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

Deluxe Quarto Deluxe - Vista Mar 50 Área lounge 1 - 2 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities da 
marca de spa (shampoo, gel 
de banho e loção corporal)

Almoço gratuito para G.M® que 
chegar antes das 15h, Inclui café 
da manhã continental servido 
no quarto, Serviço de abertura 
de cama, Serviço de lavanderia 
(custo extra), Toalha de praia, 
Serviço de bagageiro, Minibar 
(bebidas não alcoólicas) - 
reabastecido mediante solicitação

Quarto Deluxe Vista mar 
comunicante com Quarto 
Superior Vista Mar

91 Quarto separado para 
crianças, Área lounge

4 - 5 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities da 
marca de spa (shampoo, gel 
de banho e loção corporal)

Quarto Deluxe 50 Área lounge 1 - 2 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities da 
marca de spa (shampoo, gel 
de banho e loção corporal)

Almoço gratuito para G.M® que 
chegar antes das 15h, Inclui café 
da manhã continental servido 
no quarto, Serviço de abertura 
de cama, Serviço de lavanderia 
(custo extra), Toalha de praia, 
Serviço de bagageiro, Minibar 
(bebidas não alcoólicas) - 
reabastecido mediante solicitação

Quarto Deluxe 
comunicante com 
Quarto Superior

91 Quarto separado para 
crianças, Área lounge

4 - 5 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities da 
marca de spa (shampoo, gel 
de banho e loção corporal)

Almoço gratuito para G.M® que 
chegar antes das 15h, Inclui café 
da manhã continental servido 
no quarto, Serviço de abertura 
de cama, Serviço de lavanderia 
(custo extra), Toalha de praia, 
Serviço de bagageiro, Minibar 
(bebidas não alcoólicas) - 
reabastecido mediante solicitação

Suíte Suite Vista mar 
comunicante com Quarto 
Superior Vista Mar

111 Quarto separado para 
crianças, Sala de estar

4 - 6 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)

Almoço gratuito para G.M® que 
chegar antes das 15h, 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), Toalha de praia, Limpeza, 
Serviço de quarto (com custo 
extra) entre 11h e 23h., Wi-Fi 
Premium, Reserva prioritária no 
Restaurante de Especialidades, 
Minibar (bebidas não alcoólicas) 
- reabastecido diariamente

Suíte - Vista Mar 70 Sala de estar 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)

Almoço gratuito para G.M® que 
chegar antes das 15h, 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), Toalha de praia, Limpeza, 
Serviço de quarto (com custo 
extra) entre 11h e 23h., 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



Data de publicação: 17/02/2023 A informação contida neste documento é válida apenas nesta data e está sujeita à alteração. Para informação completa e atualizada, 
acesse o site do Club Med ou contate um de nossos agentes. As imagens são meramente ilustrativas e servem como referência.11 

∑  ILHAS MAURÍCIO – LA PLANTATION D’ALBION CLUB MED

Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Suíte 70 Sala de estar 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)

Almoço gratuito para G.M® que 
chegar antes das 15h, 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), Toalha de praia, Limpeza, 
Serviço de quarto (com custo 
extra) entre 11h e 23h., Wi-Fi 
Premium, Reserva prioritária no 
Restaurante de Especialidades, 
Minibar (bebidas não alcoólicas) 
- reabastecido diariamente

Suíte - Frente Mar 70 Sala de estar 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)

Almoço gratuito para G.M® que 
chegar antes das 15h, 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), Toalha de praia, Limpeza, 
Serviço de quarto (com custo 
extra) entre 11h e 23h., 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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Villas d’Albion - Exclusive 
Collection
Localizadas em jardins tropicais exuberantes, as Villas celebram a cultura das Ilhas 
Maurício e são o refúgio luxuoso para quem procura privacidade e conforto absoluto.
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*com custo adicional

CINQ MONDES no Club Med Spa

Inspirada pelas tradições ancestrais de beleza de todo o mundo, a Cinq Mondes oferece uma viagem sensorial® por 
diferentes culturas. Descubra um tratamento que combina a qualidade dos ingredientes naturais com o verdadeiro know-
how, resultante da colaboração com os mestres da medicina tradicional. Um retorno às origens com efeitos comprovados.

Torne sua estada mais especial*
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*com custo adicional

Excursões

•  Fugas na natureza : A Ilhota Benitier (1 dia) / "Tamanho Natural" : Encontro com os golfinhos / A ilha dos Veados 
(1 dia) / The Northern Islands in a catamaran

•  Conectando com a cultura : Mahébourg history & gastronomy / Cores Maurícias (1 dia) / Port Louis de barco 
(1/2 dia) / Port Louis de ônibus (1/2 dia)

•  Senso de aventura : Hiking in the Black River Natural Park / Pesca graúda (1 dia) / Turtle bay

•  Feito sob medida : Golf / Your Mauritius

Torne sua estada mais especial*
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Instalações

CLUB MED LA PLANTATION D’ALBION
Sem idade mínima

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 Internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam (Plaisance) 
(60 min.)


