
La Rosière

Pontos fortes do 
Resort:

•  Aproveite ao máximo o sol e a neve 
neste Resort voltado para o sul e situado 
a 1850 metros de altitude.

•  Esquie com um pé na França e outro 
na Itália em Thuile, na área de esqui 
transalpina de San Bernardo.

•  Passeie entre chalés alpinos, capelas do 
século 18 e aldeias típicas da região da 
Savoia.

•  Admire as vistas panorâmicas do Espaço 
Exclusive Collection, localizado em frente 
ao Parque Nacional da Vanoise.

 França

Redescubra a montanha, autêntica e preservada
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La Rosière

CLUB MED LA ROSIERE
Savoie - La Rosière
73700, France

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
Detalhes de equipamento de Ski e snowboard
Registro para aulas de Ski
Registro para os Clubs Infantis
Conta online Club Med
Disponível no seu Espaço do Cliente
*Seleção de serviços de acordo com os Resorts



Data de publicação: 04/03/2022 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.3 

∑  FRANÇA – LA ROSIÈRE

Pistas de esqui 
cross-country

23 km

Zona(s) Freeride Fun Zone(s)

Mapa da área de Ski

38

ESPACE SAN BERNARDO

1850m

Resort Ski-in / Ski-out

2800m

Altitude máxima

1200m

Altitude mínima

NÚMERO DE PISTAS DE ESQUI

154
km

Pistas de Esqui 
Alpino

14 35 25 8
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Esportes & Atividades**

Esportes de Inverno

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

Escola de Esqui Alpino

Aulas para 
todos os níveis 

(Francês / Inglês) 
/ Intermediário/
avançado / Aulas 
em grupo para 
todos os níveis 
(restrições de 
idade e datas 

podem ser 
aplicadas)

4 anos Sempre

Escola de Snowboard
Aulas para todos 
os níveis (Francês 

/ Inglês)
12 anos Sempre

Customized Snow Activities

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas)

14 anos Sempre

Excursões, caminhadas com 
raquetes e caminhadas 
nórdicas

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas)

12 anos Sempre

Ski Pro Shop ü Sempre

*com custo adicional
**dependendo das condições climáticas
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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)

4 anos Sempre

Escola de Fitness

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas) / Todos 

os níveis

16 anos Sempre

Cardio e Treino Livre acesso 18 anos Sempre

Diversão ü Sempre

Atividades na piscina

Livre acesso / 
Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas)

16 anos Sempre

*com custo adicional
**dependendo das condições climáticas

Esportes & Atividades
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Piscinas

PISCINA COBERTA
 Piscina interna

 Aquecida

 Profundidade (mín/máx): 
1.4m / 1.4m

 Aberta para o exterior, com 
amplas janelas panorâmicas, 
esta piscina interna é uma 
bolha de tranquilidade, graças 
às espreguiçadeiras com vista 
para as montanhas cobertas de 
neve. Os mais atléticos podem 
continuar seus exercícios 
praticando a natação contra a 
corrente. Os pequenos têm a 
sua própria piscina infantil.

PISCINA EXTERNA
 Piscina externa

 Aquecida

 Profundidade (mín/máx): 
1.4m / 1.4m

 Com seus 20 metros, a piscina 
exterior é ideal para dar uma 
série de voltas. A vista das 
montanhas é uma grande 
fonte de motivação. O grande 
terraço com duas banheiras de 
hidromassagem é perfeito para 
se bronzear e relaxar.

Perto da piscina há uma pequena piscina rasa para crianças 
menores.
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Crianças

*com custo adicional

Clubs Infantis

Idade Nome Atividades Incluídas Atividades sob demanda Datas disponíveis

0 a 2 anos Baby Club Med®* Oficinas criativas, Jogos  
educativos, Passeios Sempre

2 a 3 anos Petit Club Med®*

Baby-sitting noturno, 
Oficinas criativas, Jogos  

educativos, Passeios, Hora 
do show

Estágio "aprendizagem da 
neve e prazeres do esqui" Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med®

Aulas coletivas com os 
monitores da ESF, Baby-
sitting noturno, Aulas de 

snowboard de acordo com 
a fórmula de estada, Hora 

do show

Sempre

11 a 17 anos

Aulas coletivas com 
os monitores da ESF, 

Programa Multi Snow Sports 
Programme, Aulas de 

snowboard de acordo com 
a fórmula de estada, Hora 

do show

Sempre

Atividades infantis

Idade Atividades Incluídas Atividades sob demanda

0 a 2 anos Grande lanche

2 a 3 anos
Club Med Amazing Family!, Espetáculos em família, Acesso 

livre à piscina, Grande lanche, Vibhava Yoga Parents & 
Children

4 a 10 anos
Club Med Amazing Family!, Espetáculos em família, Acesso 

livre à piscina, Grande lanche, Vibhava Yoga Parents & 
Children

11 a 17 anos Club Med Amazing Family!, Raquetes, Espetáculos em 
família, Alongamento, Acesso livre à piscina, Grande lanche
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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 Baby-sitting

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

4 a 10 anos Easy Arrival Baby-sitting

11 a 17 anos Easy Arrival

Crianças
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Restaurantes
Restaurante principal
Restaurante Principal

Os São Bernardos ficam de guarda em cada um dos quatro ambientes do restaurante. 
Separados por elegantes divisórias de madeira em estilo clerestório, os espaços 
foram inspirados pela vida nas montanhas. Parte da área reservada às famílias 
apresenta cores suaves, flores e enfeites de Natal.

Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

Neste verão, nosso restaurante lhe dá as boas-vindas à noite.

Aberto ao longo do dia para saciar todos os níveis de apetite, o Gourmet Lounge 
San Bernardo assume a forma de um restaurante intimista quando a noite cai. 
Serviço à la carte, uma atmosfera suave e menu recheado de especialidades 
da Savoia e do Vale de Aosta... A você, só resta escolher: fondue savoyarde ou 
polenta com cogumelos? Tartiflette ou queijo Tometta ?

Bares
BAR PRINCIPAL
Bar Principal

BAR GOURMET LOUNGE
Bar do Gourmet Lounge

SALON CHEMINÉE
Bar

Restaurantes & Bares
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Superior Deluxe

Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Superior Quarto Superior 23 1 - 2 Vasos sanitários separados, 
Secador de cabelo, Espelho 
de aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal), 
Banheira, Pias duplas, 
Toalheiro aquecido

Serviço de lavanderia (custo 
extra), Serviço de bagageiro

Quartos Superiores 
Comunicantes

46 1 - 4 Banheira, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, Espelho 
de aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Quarto Superior - Varanda 23 1 - 2 Banheira, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, Espelho 
de aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Serviço de lavanderia (custo 
extra), Serviço de bagageiro

Quartos Superiores 
Comunicantes - Varanda

46 1 - 4 Banheira, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Secador de cabelo, Espelho 
de aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal), 
Toalheiro aquecido

Quarto Superior 
Familiar - Varanda

37 Quarto separado 
para crianças

1 - 4 Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, Espelho 
de aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal), 
Banheira, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados

Quarto Superior 
adaptado às pessoas 
com mobilidade 
reduzida - Varanda

24 1 - 2 Chuveiro, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, Espelho 
de aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Serviço de lavanderia (custo 
extra), Serviço de bagageiro

Quarto Superior 
adaptado às pessoas com 
mobilidade reduzida, 
comunicante com Quarto 
Superior - Varanda

48 1 - 4 Chuveiro, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, Espelho 
de aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Acomodação
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Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Deluxe Quarto Deluxe 27 children Area, 
Área do lounge

1 - 3 Banheira, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Roupão de banho, Chinelos, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, Espelho 
de aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal), 
Amenities: acessórios 
(touca de banho - kit 
de maquiagem - kit de 
manicure - etc.)

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

Quartos Deluxes 
Comunicantes

54 children Area, 
Área do lounge

1 - 6 Pias duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Secador de cabelo, 
Espelho de aumento, 
Amenities de marca 
(shampoo - gel de banho - 
loção corporal), Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit de 
manicure - etc.), Banheira, 
Chinelos, Toalheiro aquecido

Quarto Deluxe Familiar 50 Quarto separado 
para crianças

1 - 4 Banheira, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, Espelho 
de aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal), 
Roupão de banho, Chinelos, 
Amenities: acessórios 
(touca de banho - kit 
de maquiagem - kit de 
manicure - etc.)

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

Quarto Deluxe adaptado 
às pessoas com 
mobilidade reduzida, 
comunicante com 
Quarto Deluxe

58 children Area, 
Área do lounge

1 - 6 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Toalheiro aquecido, 
Amenities de marca 
(shampoo - gel de banho - 
loção corporal), Banheira, 
Pias duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Espelho 
de aumento, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit 
de manicure - etc.)

Quarto Deluxe adaptado 
às pessoas com 
mobilidade reduzida

29 Área do lounge 1 - 3 Chuveiro, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Roupão de banho, Chinelos, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, Espelho 
de aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal), 
Amenities: acessórios 
(touca de banho - kit 
de maquiagem - kit de 
manicure - etc.)

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

Acomodação
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Club Med Spa by CINQ MONDES

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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Informações

CHECK-IN/CHECK-OUT

Semana Clássica (de domingo a domingo) ou estadias livres (7 dias ou 
menos, começando em qualquer dia que não seja domingo):
Chegada e quartos disponíveis das 16h às 20h.
Em caso de chegada antecipada, o almoço poderá ser oferecido (com 
pagamento adicional), dependendo da disponibilidade do Resort.
No último dia, os quartos devem ser desocupados até às 10h, com 
saída até às 15h.
Estadias curtas 2 ou 3 noites - Weekend by Club Med:
Chegada entre 12h e 20h. Quartos disponíveis das 16h às 18h.
Em caso de chegada antecipada, o almoço é oferecido sem custo 
adicional.
No último dia, os quartos devem ser desocupados até às 10h, com 
saída até às 15h.
Em caso de mudança de horários, uma comunicação será postada no 
seu Espaço do Cliente.

TRANSFERS

Aeroporto de Grenoble Alpes-Isère (165 min.)
Aeroporto de Lyon-Saint-Exupéry (180 min.)
Aeroporto de Chambéry-Voglans (90 min.)
Aeroporto Internacional de Genebra (170 min.)

Instalações

CLUB MED LA ROSIERE
Sem idade mínima


