
Marrakech La 
Palmeraie

Pontos fortes do 
Resort:

•  Treinar seu drive na prática ou jogar no 
campo de 18 buracos* aos pés do Atlas

•  Suas crianças como exploradores no 
miniriad inspirado nas caravanas do 
deserto

•  Experimentar a convivialidade marroquina 
e as especialidades do restaurante "El 
Kebir"

•  Relaxar no Spa* CINQ MONDES descobrir 
os souks de Marrakech ou dos jardins 
Majorelle*

•  Desfrutar da privacidade do Espaço 5∑ na 
sua Suite com vista para o jardim

* Com pagamento adicional

•  Enjoying your favourite horseriding sport

 Marrocos

Férias em Marrakech no Village de la Palmeraie, um oásis 
de tranquilidade!
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CLUB MED MARRAKECH LA PALMERAIE
SIDI YAHYA LA PALMERAIE, MARRAKECH, Upper Atlas
44 000, Morocco

Resumo

 Esportes & Atividades

 Piscinas

 Crianças

 Restaurantes & Bares

 Acomodação

 Espaço 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



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.3 

∑  MARROCOS – MARRAKECH LA PALMERAIE

Esportes & Atividades**

Esportes Terrestres & Diversão & Lazer

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

Escola de Golfe

Iniciação / Aulas 
em grupo para 
todos os níveis 
(restrições de 
idade e datas 

podem ser 
aplicadas) / 

Intermediário/
avançado / Todos 

os níveis

8 anos Sempre

Equitação* Todos os níveis ü 6 anos Sempre

Escola de Tenis

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas) / 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

Escola de Trapézio voador 
com atividades de circo

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas)

4 anos Sempre

Escola de Mountain Bike Aulas de iniciação 
em grupo 16 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

Entertainment ü Sempre

Atividades na piscina

Aulas em grupo 
para todos os 

níveis (restrições 
de idade e 

datas podem ser 
aplicadas)

16 anos Sempre

Escola de Arco e Flecha Aulas de iniciação 
em grupo 6 anos Sempre

Team sports Livre acesso 8 anos Sempre

Badminton Livre acesso Sempre

Sala de Bridge Livre acesso Sempre

Cookery classes Livre acesso Sempre

Aulas de linguas Livre acesso Sempre

Bocha Livre acesso Sempre

Palestras sobre a região 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

Profundidade (mín/máx): 
0.6m / 1.6m

Essa piscina lagunar de água 
doce transbordante, tem 
localização ideal no centro do 
Village e está equipada, para o 
seu conforto, com cadeiras de 
teca, guardas-sóis e chuveiros.

Estará fechada no período de 
7 de janeiro a 4 de fevereiro 
de 2018.

PISCINA CALMA
Piscina externa

Aquecida – From November to 
April.

Profundidade (mín/máx): 
1.5m / 1.5m

Repouso e serenidade são 
as palavras chaves para 
essa piscina de agua doce 
equipada, para o seu conforto, 
com espreguiçadeiras, guarda 
sóis e chuveiros.

Essa piscina é reservada aos 
adultos. Os jovens maiores de 
16 anos são admitidos desde 
que acompanhados de um 
adulto.

 

PISCINA INFANTIL
Piscina externa

Aquecida – From November to 
April.

Situada dentro do Mini Club 
Med® de La Palmeraie, essa 
piscina (compreendendo um 
módulo infantil de 30 cm de 
profundidade), é acessivel 
às crianças no horário de 
funcionamento.
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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*

Baby-sitting noturno, 
Oficinas criativas, Jogos  

educativos, Passeios, 
Espetáculos

Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med +

Novas atividades divertidas, 
Archery group lessons, 

Golf group lessons, Flying 
trapeze group lessons, 

Tennis group lessons, Baby-
sitting noturno, Espetáculos

Sempre

11 a 17 anos Junior Club Med

Archery group lessons, 
Golf group lessons, Flying 

trapeze group lessons, 
Tennis group lessons, 

Espetáculos

Spa dos Adolescentes

De 05-02-2023 a 10-03-2023

De 26-03-2023 a 10-11-2023

De 24-12-2023 a 05-01-2024

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

De 31-03-2024 a 03-05-2024

Atividades infantis

Idade Atividades Incluídas Atividades sob demanda

2 a 3 anos Amazing Family, Grande lanche, Acesso livre, Espetáculos

4 a 10 anos

Amazing Family, Atividades criativas e artísticas, Grande 
lanche, Torneios e jogos, Jatos d'água, Acesso livre, Free 

access to tennis courts, Free acces to golf Resort's facilities, 
Espetáculos

11 a 17 anos
Amazing Family, Atividades criativas e artísticas, Grande 
lanche, Torneios e jogos, Jatos d'água, Acesso livre, Free 

access to tennis courts, Free acces to golf Resort's facilities
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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® Baby-sitting

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

4 a 10 anos Easy Arrival Baby-sitting

11 a 17 anos Easy Arrival

Crianças
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Restaurantes
La Palmeraie
Restaurante Principal

No coração de la Palmeiraie, esse restaurante com várias opções internacionais o 
convida a compartilhar momentos de relax entre amigos. Os inúmeros salões os 
convidam a viver em ambientes marroquinos. Os golfistas apreciarão os almoços 
tardios especialmente idealizados para eles. O terraço, rodeado de espelhos d’agua 
e de arbustos floridos, lhe permite desfrutar da doçura do clima marroquino.Um 
cantinho do bebê permite aos pais preparar as refeições dos seus bebês.

El Kebir
Restaurante de Especialidades

Imperdível do Village, na parte Palmeraie, esse restaurante lhe oferece, numa 
decoração típica, bufês de especialidades marroquinas. Tagines, coucous... 
deixe-se tentar. Aberto unicamente para almoço tardio e jantar. Reserva exigida.
Serviço à la carte.

Bares
O PACHA
Bar Principal

LE CAFÉ MAURE
Bar

BAR DA PISCINA
Bar da Piscina

EXCLUSIVE COLLECTION SPACE 
RIAD BAR
Exclusive Collection Bar

Restaurantes
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Superior Deluxe

Categoria Nome Área mínima 
(m²)

Destaques Capacidade Banheiro Equipamento e serviços

Superior Quarto Superior - Jardim 27 1 - 3 Chuveiro, 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 27 Área lounge 1 - 3 Chuveiro, 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 - 
Mobilidade Acessível

27 Área lounge 1 - 3 Chuveiro, Vasos sanitários 
separados, Secador 
de cabelo, Toalheiro 
aquecido, Espelho de 
aumento, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal)

Quartos Superiores 
Interligados

54 Área lounge 4 - 6 Chuveiro, 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

Deluxe Quarto Deluxe 30 Sala de estar separada 1 - 2 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Amenities de 
marca (shampoo - gel de 
banho - loção corporal), 
Vasos sanitários separados, 
Roupão de banho, Chinelos, 
Toalheiro aquecido, Espelho 
de aumento, Amenities: 
acessórios (touca de banho 
- kit de maquiagem - kit 
de manicure - etc.)

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

Espaço 
Exclusive 
Collection

Suíte Espaço Exclusive 
Collection - Jardim, 
Renovada

42 Sala de estar separada 1 - 3 Chuveiro, Chinelos, Secador 
de cabelo, Banheira, Pias 
duplas, Vasos sanitários 
separados, Roupão 
de banho, 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, Piscina 
exclusiva para os GMs hospedados 
nas suítes, Inclui café da manhã 
continental servido no quarto, 
Serviço de conciergerie, Serviço 
de abertura de cama, Serviço de 
lavanderia (custo extra), Toalha 
de praia, 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

Suíte Espaço Exclusive 
Collection - Terraço, 
Renovada

42 Sala de estar separada 1 - 2 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), 
Toalheiro aquecido

Suítes do Espaço 
Exclusive Collection 
Comunicantes - 
Jardim, Renovadas

84 Sala de estar separada 2 - 5 Chuveiro, Pias duplas, 
Vasos sanitários separados, 
Roupão de banho, Chinelos, 
Secador de cabelo, 
Amenities: acessórios 
(touca de banho - kit 
de maquiagem - kit de 
manicure - etc.), Banheira, 
Toalheiro aquecido, Espelho 
de aumento, 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, 
Piscina exclusiva para os GMs 
hospedados nas suítes, Inclui café 
da manhã continental servido 
no quarto, Reserva preferencial 
no Club Med Spa, Serviço de 
conciergerie, Serviço de abertura 
de cama, Serviço de lavanderia 
(custo extra), Toalha de praia, 
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

Suíte Espaço Exclusive 
Collection - Adaptada 
para pessoas com 
mobilidade reduzida

42 Sala de estar separada 1 - 3 Chuveiro, Banheira, 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, Piscina 
exclusiva para os GMs hospedados 
nas suítes, Inclui café da manhã 
continental servido no quarto, 
Reserva preferencial no Club Med 
Spa, Serviço de conciergerie, 
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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O serviço de quarto para café da manhã continental está incluído em todos os 
quartos.

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 no restaurante de especialidades);

- Contato exclusivo para reservar os serviços à la carte oferecidos no Resort 
(tratamentos no Club Med Spa* by CINQ MONDES, serviço de quarto* (1), babysitting* 
(2), serviço de lavanderia*, excursões sob medida*, etc.);

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

Serviço de bar com champanhe incluído à noite (3).

Minibar reabastecido diariamente com bebidas não alcoólicas.

Acesso Wi-Fi no lounge.

Transfer preferencial Aeroporto/Resort (4).

*Com custo adicional.
(1) Inclui serviço de quarto para café da manhã continental

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

(4) Apenas para hóspedes com pacote Transfer

Instalações
PISCINA PRIVATIVA DO ESPAÇO 5∑
Esta piscina de água doce 
transbordante está equipada, 
para seu conforto, com 
espreguiçadeiras, guarda-sóis e 
chuveiros, sendo exclusivamente 
reservada aos hóspedes do Riad.

Espaço Exclusive Collection
Com uma piscina exclusiva e um bar, este oásis intimista é perfeito para quem busca 
privacidade e o estilo de vida marroquino.
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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 : High Atlas hike / Highlands, lakes and desert / Highlands, lakes and desert - In Russian / 
Marvellous Marrakesh / Marvellous Marrakesh - In Russian / Mountains and Valleys of the Atlas / Ourika, Berber souk / 
Starry night option / The Kasbah Route

•  Conectando com a cultura : Essaouira, the White City / Encounter in Unknown Lands / Marrakesh in lights / Souking 
in Marrakesh / Tailor-made Marrakesh

•  Senso de aventura : Buggy ride / Camel ride / Driving school with competion buggy / Quad ride

•  Feito sob medida : A break in the desert / Dinner and evening under the stars / My Explore Bag / Alternative 
Marrakech / Berber adventure

Torne sua estada mais especial*
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Instalações

CLUB MED MARRAKECH LA PALMERAIE
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 de Marrakech (20 min.)


