
Les Arcs Panorama

Pontos fortes do 
Resort:

•  Uma joia moderna incrustada na floresta, 
às portas do Paradiski®, a 2a. maior região 
esquiável da França.

•  Uma bela experiência de viagem, graças a 
uma excelente acessibilidade e aos nossos 
serviços especiais: Easy Arrival, Easy 
Check-in, Easy Check-out

•  Um espaço único, 100% dedicado ao 
bem-estar : piscina interna/externa 
climatizada, Club Med Spa by Cinq 
Mondes, espaço fitness e ginástica, sauna 
a vapor, hidromassagem.

•  Um Resort ideal par as famílias, 
oferecendo todos os clubes infantís e 
nosso novo conceito de restaurante 
familiar, onde as carianças convidam os 
pais.

•  Um espaço 5T excepcional, no alto do 
Resort, cujo terraço oferece as mais belas 
vistas do vale.

 França

Um cenário excepcional para esquiar em família
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Les Arcs Panorama

CLUB MED LES ARCS PANORAMA
Arc 1600, BOURG-SAINT-MAURICE, Alta Savoie - Arc 1600
73700, FRANÇA

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
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Pistas de esqui 
cross-country

153 km

Zona(s) Freeride Fun Zone(s)

Mapa da área de Ski

130

PARADISKI

1750m

Resort Ski-in / Ski-out

3250m

Altitude máxima

1200m

Altitude mínima

NÚMERO DE PISTAS DE ESQUI

425
km

Pistas de Esqui 
Alpino

36 79 137 12
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Esportes & Atividades**

Esportes de Inverno

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

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

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

Escola de Snowboard
Aulas para todos 
os níveis (Francês 

/ Inglês)
12 anos Sempre

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

*com custo adicional
**dependendo das condições climáticas
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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

Cardio Training Livre acesso 18 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

*com custo adicional
**dependendo das condições climáticas

Esportes & Atividades
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Piscinas

PISCINA INTERNA
 Piscina interna

 Aquecida

 Relax in the indoor pool with 
large windows and enjoy the 
surrounding landscape.
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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, 
Espetáculos

Estágio "Aprendizado do 
esqui e  prazerres da neve" Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med®

ESF group ski lessons for 
kids, Aulas de snowboard 
de acordo com a fórmula 
de estada, Baby-sitting 
noturno, Aulas coletivas 
com os monitores da ESF, 

Espetáculos

Sempre

11 a 17 anos

ESF group ski lessons for 
teens, Aulas de snowboard 
de acordo com a fórmula 
de estada, Aulas coletivas 
com os monitores da ESF, 

Espetáculos, Fórmula 
múltipla

Sempre

Atividades infantis

Idade Atividades Incluídas Atividades sob demanda

0 a 2 anos Grande lanche

2 a 3 anos Club Med Amazing Family!, Espetáculos, Acesso livre, Grande 
lanche, Vibhava Yoga Parents & Children

4 a 10 anos Club Med Amazing Family!, Espetáculos, Acesso livre, Grande 
lanche, Vibhava Yoga Parents & Children

11 a 17 anos Club Med Amazing Family!, Espetáculos, Acesso livre, Grande 
lanche, Raquetes
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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®, Facilitate your arrival Babysitting

2 a 3 anos Facilitate your arrival Baby-sitting noturno, Babysitting

4 a 10 anos Facilitate your arrival Babysitting

11 a 17 anos Facilitate your arrival

Crianças
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Restaurantes
La Pierre Blanche
Restaurante Principal

Nosso restaurante principal o seduzirá pelo seu espírito pioneiro e vanguardista, 
com ambientes variados e pratos requintados. 

Na área interna, diferentes universos. 

Na área externa, você desfrutará de um grande terraço ensolarado com vista 
para o vale. 

Seu paladar vai se deliciar com uma cozinha que mistura sabores internacionais 
com toques locais, para o café da manhã, almoço e jantar.

1790 Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

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

Nosso Gourmet Lounge, situado a 1790 metros de altitude, oferece uma experiência 
exclusiva, numa atmosfera íntima e requintada, com terraço e vista panorâmica 
sobre o vale.

A decoração aconchegante combina autenticidade e modernidade. É o cenário 
ideal para degustar os excelentes produtos locais.

A cada momento do dia, o espaço se adapta à experiência gastronômica desejada, 
seja um piquenique gourmet na hora do almoço, um chá da tarde ou um jantar 
degustação à noite. 

A adega La Cave à Vin* vai surpreendê-lo: nosso sommelier vai lhe aconselhar 
sobre o melhor vinho par acompanhar a sua refeição. 

*A la carte.

Bares
BAR AROLLA
Bar Principal

1790 GOURMET LOUNGE BAR
Bar do Gourmet Lounge

LOUNGE BAR
Exclusive Collection Bar

Restaurantes & Bares
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Superior Deluxe

Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

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

Serviço de lavanderia (custo 
extra), Serviço de bagageiro

Quartos Superiores 
comunicantes - Varanda

48 2 - 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 Familiar 
Junior - Varanda

29 Área infantil 1 - 3 Banheira, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, Espelho 
de aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Quartos Superiores 
Familiares Junior 
comunicantes - Varanda

58 2 - 6 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 
Familiar - Varanda

42 Quarto separado 
para crianças

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

Quarto Superior 
Familiar Master

44 Quarto separado 
para crianças

1 - 5 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 24 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

Acomodação
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Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Quarto Superior 
Familiar Junior

29 Área infantil 1 - 3 Banheira, Secador de 
cabelo, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal), 
Pias duplas, Vasos 
sanitários separados, 
Toalheiro aquecido

Quarto Superior Familiar 33 Quarto separado 
para crianças

1 - 5 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 
adaptado às pessoas com 
mobilidade reduzida

49 Quarto separado 
para crianças

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)

Quartos Superiores 
Comunicantes

48 2 - 4 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 
Familiares Junior 
comunicantes

58 2 - 6 Vasos sanitários separados, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, Espelho 
de aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal), 
Banheira, Pias duplas

Deluxe Quarto Deluxe 29 Área lounge 1 - 2 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

Quarto Deluxe - Vista 
Panorâmica

32 Área lounge 1 - 2 Roupão de banho, Chinelos, 
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, 
Pias duplas, Vasos 
sanitários separados, 
Toalheiro aquecido

Quarto Deluxe 
comunicante com 
Quarto Superior Familiar 
Junior- Varanda

58 Área lounge 2 - 5 Pias duplas, Vasos sanitários 
separados, Secador 
de cabelo, Toalheiro 
aquecido, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal), 
Banheira, Roupão de 
banho, Chinelos, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit 
de manicure - etc.)

Acomodação
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Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Quarto Deluxe Familiar 45 Quarto separado para 
crianças, Área lounge

1 - 4 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.)

Quarto Deluxe Familiar 
- Vista Panorâmica

45 Quarto separado para 
crianças, Área lounge

1 - 4 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.)

Quarto Deluxe adaptado 
às pessoas com 
mobilidade reduzida

42 Área lounge 1 - 2 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.)

Espaço 
Exclusive 
Collection

Suíte Familiar Espaço 
Exclusive Collection 
- Vista Panorâmica

70 Quarto separado para 
crianças, Sala de estar

1 - 4 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Toalheiro 
aquecido, 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)

Champanhe servido pelo copo 
às 18h no salão particular, 
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 bar e snacking privativo 
na conciergerie, Serviço de 
conciergerie, Serviço de abertura 
de cama, Serviço de lavanderia 
(custo extra), Limpeza, Serviço 
de quarto (com custo extra) 
entre 11h e 23h., Toalha de 
piscina, Wi-Fi Premium, Reserva 
prioritária no Gourmet Lounge, 
Upgrade de transfer para G.M® 
com pacote de transporte, 
Minibar (bebidas não alcoólicas) 
- reabastecido diariamente, 
Espaço privativo na sala de esqui

Acomodação
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Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Suíte Familiar Espaço 
Exclusive Collection 
adaptada às pessoas com 
Mobilidade Reduzida

74 Quarto separado para 
crianças, Sala de estar

1 - 4 Chuveiro, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Roupão de banho, Chinelos, 
Secador de cabelo, 
Toalheiro aquecido, 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)

Champanhe servido pelo copo 
às 18h no salão particular, 
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 bar e snacking privativo 
na conciergerie, Serviço de 
conciergerie, Serviço de abertura 
de cama, Serviço de lavanderia 
(custo extra), Limpeza, Serviço 
de quarto (com custo extra) 
entre 11h e 23h., Toalha de 
piscina, Wi-Fi Premium, Reserva 
prioritária no Gourmet Lounge, 
Upgrade de transfer para G.M® 
com pacote de transporte, 
Minibar (bebidas não alcoólicas) 
- reabastecido diariamente, 
Espaço privativo na sala de esqui

Suíte Familiar Espaço 
Exclusive Collection

70 Quarto separado para 
crianças, Sala de estar

1 - 4 Banheira, Chuveiro, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão de 
banho, Chinelos, Secador 
de cabelo, Toalheiro 
aquecido, 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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Room service for continental breakfast is included for all rooms

The concierge service is destined to ensure you of an ideal stay at Club Med

- Privileged access to the all-inclusive activities and services at the Resort (priority 
booking for the speciality restaurant, etc)

- A dedicated contact person for booking the à la carte srvices proposed at the Club 
Med Resort (treatments at the Club Med Spa* by CINQ MONDES, room service from 
11am to 8pm*(1), babysitting*(2), laundry service*, customised excursions*, etc.)

- Expert advice on the excursions*, activities*, outings* and restaurants* outside 
Club Med

Bar service in the lounge, with champagne included in the evenings(3)

Minibar restocked daily with soft drinks

Wifi access available in the lounge

Private transfer from the railway station to the Resort only for clients with a 
Transport package

(1) Room service included for continental breakfast.
(2) Club Med provides a list of babysitting services on request, but is in no way responsible for the service provided. 

(3) Only some brands, served by the glass, at 6 pm. Alcohol can be dangerous for the health.
*At extra cost

Espaço 5 T
Descubra Le Belvedère, o Espaço 5∑ no âmbito do Resort 4∑ dos Arcs Panorama. O 
Espaço 5∑ é ideal para quem procura privacidade, serviço privilegiado sob medida e 
conforto luxuoso sem renunciar ao espírito de convivialidade do Club Med.
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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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∑  FRANÇA – LES ARCS PANORAMA

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 (165 min.)
Aeroporto de Chambéry-Voglans (90 min.)
Aeroporto Internacional de Genebra (180 min.)

Instalações

CLUB MED LES ARCS PANORAMA
Sem idade mínima


