
destinos
CLUB MED



LAKE PARADISE
Encontre o lugar perfeito para escapar da
rotina de São Paulo a apenas 1h30 da capital. 
São muitas atividades ao ar livre e um lago
para praticar esportes aquáticos. O resort
também conta com um moderno centro
de convenções para viagens de negócios.

ESTRUTURA
• 377 apartamentos
• 3 restaurantes
• 3 bares
• Centro de convenções

ACOMODAÇÕES E REFEIÇÕES
• Superior, Deluxe e Suíte
• Refeições, bebidas e snacks

PARA AS CRIANÇAS
• Baby Welcome
• Mini Club Med (4 a 10 anos)
• Juniors’ Club Med (11 a 17 anos)**

BEM-ESTAR E DIVERSÃO
•   4 piscinas (coberta e aquecida, calma,  

principal e 1 reservada ao Mini Club)
•   Saunas (seca e a vapor)
•   Entretenimento e shows
• Spa Club Med*

ATIVIDADES ESPORTIVAS
•    Golfe*, arborismo, mountain bike*, tênis, escalada, 

futebol, basquete, marcha esportiva, vôlei,  
Club Med Fitness, jogging, stand up paddle, 
caiaque, vela, trapézio voador (com atividades  
de circo) e aquafitness.

  

(*) Custo extra. (**) Em certas datas, consulte-nos.

tênis golfe trapézio 
voador

spa crianças e 
adolescentes

4-17
anos

imagine
Praticar o esqui aquático ou o wakeboard no coração da Mata Atlântica.
Jogar em um dos campos de golfe mais espetaculares da América do Sul.
Entrar no ritmo das percussões baianas ou escolher o sossego à sombra 
de um coqueiral de 33 hectares. Garantir diversão para as crianças 
e adolescentes no Mini Club Med ou no Juniors’ Club Med.

destinos

BRASIL
Lake Paradise

Trancoso
Rio das Pedras

La Réserve, Espaço 5



LA RÉSERVE
EXCLUSIVE COLLECTION  

DE RIO DAS PEDRAS

tênis esqui 
aquático

natureza crianças e 
adolescentes

2-17
anos

ATIVIDADES ESPORTIVAS
•  Esqui aquático, wakeboard, tênis, Club Med Fitness, 

basquete, arco e flecha, vôlei de praia, futebol, sala de 
ginástica e de cardio-training, caiaque, vôlei, tênis de  
mesa e slackline.

PARA AS CRIANÇAS
• Baby Welcome
• Petit Club Med (2 a 3 anos)*
• Mini Club Med (4 a 10 anos)
• Juniors’ Club Med (11 a 17 anos)**

BEM-ESTAR E DIVERSÃO
•  3 piscinas (calma, principal e reservada  

ao Mini Club Med), saunas (seca e a vapor)
• Entretenimento e shows

(*) Custo extra. (**) Em certas datas, consulte-nos.

O RESORT
Prepare-se para se divertir em um resort estilo  
neocolonial, localizado em uma belíssima reserva
ecológica da Mata Atlântica, com muito esporte  
para toda a família.

ESTRUTURA
• 346 apartamentos
• 2 restaurantes
• 3 bares
• Centro de convenções

ACOMODAÇÕES E REFEIÇÕES
• Superior e Deluxe
• Refeições, bebidas e snacks

ACOMODAÇÕES
• 6 penthouses (120 m2)
• 27 suítes (80 m2)

BEM-ESTAR E DIVERSÃO
•   Room Service
•   Spa in room*
•   Piscina exclusiva
•   Recepção própria
•   Serviço de concierge
•   Reserva prioritária no Restaurante Jangada
•   Acesso a toda infraestrutura e esportes do resort 

ESPAÇO EXCLUSIVE COLLECTION
O La Réserve, localizado no resort Rio das Pedras,  
é o primeiro Exclusive Collection do Brasil. Uma 
opção diferenciada de hospedagem excelente 
para quem busca privacidade e conforto com 
uma equipe dedicada à disposição. 

ESTRUTURA
• 33 apartamentos
• Bar exclusivo
• Piscina exclusiva com borda infinita

Estada permitida a maiores de 4 anos.
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imagine
Deslizar nas melhores estações do mundo e ainda escolher 
se quer praticar esqui ou snowboard, em uma pista de nível 
iniciante ou experiente, com acesso direto ao resort.

Cada dia é especial, ao mesmo tempo que a neve propõe 
aventura ela também traz o aconchego na piscina aquecida 
para relaxar.

Aprecie a paisagem e desfrute uma gastronomia com 
especialidades da montanha. Tudo All Inclusive.

Brincar com as crianças na neve pode se tornar um 
momento mágico. Não perca essa chance.

destinos

NEVE
Alpe d’Huez

Les Arcs Panorama
Samoëns Morillon

Val Thorens Sensations
Valmorel

Peisey-Vallandry
Pragelato Vialattea

Conheça Trancoso, no sul da Bahia, um  
refúgio de beleza natural e bem-estar.  
Aproveite para jogar golfe no incrível  
Terravista Golf Club* e ainda repor as  
energias no imperdível Spa Club Med*.

ESTRUTURA
• 250 quartos
• 2 restaurantes
• 3 bares
• Centro de convenções

ACOMODAÇÕES E REFEIÇÕES
• Superior e Deluxe
• Refeições, bebidas e snacks

(*) Custo extra. (**) Em certas datas, consulte-nos.

TRANCOSO
PARA AS CRIANÇAS
• Baby Welcome
• Petit Club Med (2 a 3 anos)*
• Mini Club Med (4 a 10 anos)
• Juniors’ Club Med (11 a 17 anos)**

BEM-ESTAR E DIVERSÃO
•   2 piscinas, sendo uma reservada ao Mini Club Med
•   Spa Club Med*
•   Entretenimento e shows

ATIVIDADES ESPORTIVAS
•   Vôlei, polo aquático, tênis, trapézio voador 

(com atividades de circo), Club Med Fitness, 
hidroginástica, arco e flecha, golfe* e tênis de 
praia, vôlei de praia, futebol, sala de ginástica e de 
cardio-training, slackline, basquete  
e tênis de mesa.

tênis golfe trapézio 
voador

spa crianças e 
adolescentes

2-17
anos
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O Alpe d’Huez em 2019, é um grande 
lançamento do Club Med deste ano.  
Um resort localizado no cruzamento dos 
seis vales do Oisans,  entre a França, Itália 
e Suíça, perfeito para receber famílias e 
amigos. Conheça esse cenário deslumbrante 
para esquiar nas melhores pistas do mundo  
e aproveitar o melhor do All Inclusive.

•  Pacote Ski-Pass (a partir de 4 anos), 
aulas coletivas de esqui alpino (a partir 
de 4 anos) e de snowboard (a partir de  
12 anos)*,  Club Med Fitness (a partir de  
16 anos), sala de ginástica e cardio-training  
(a  partir   de  18 anos).  Excursões,  caminhadas 
na neve e caminhadas nórdicas (a partir de  
12 anos). 

•   Baby Club Med (4 a 23 meses)**, Petit Club 
Med (2 a 3 anos)**, Mini Club Med (4  a  10 anos) 
e Club Med Passworld (11 a 17 anos)***.

•  Piscina climatizada interna.

• Club Med SPA by CARITA**.

• Noites lounge e festivas.14506420

NÚMERO DE PISTAS POR CATEGORIA:

sair do resort 
esquiando

FRANÇA

charme e  
prestígio

spa crianças e 
adolescentes

DE 4 MESES  
A 17 ANOS

(*) No período de férias escolares europeias, as aulas de snowboard são 
oferecidas para crianças a partir de 8 anos. (**) Custo extra. (***) Disponível 
apenas em alguns períodos do ano.

ALPE D’HUEZ
Esse Club Med com vista para o Vale da 
Tarentaise, no coração da Savóia, uma 
das maiores regiões esquiáveis do mundo, 
é perfeito para as suas férias em família. 
Venha se hospedar em um resort, imerso 
em uma encantadora floresta, com estilo 
moderno acolhedor e diversas opções de 
entretenimento.   

•  Pacote Ski-Pass (a partir de 4 anos), esqui alpino 
(a partir de 4 anos) e snowboard (a partir de 
12 anos)*. Caminhadas na neve e caminhadas 
nórdicas (a partir de 12 anos). Club Med Fitness  
(a partir de 16 anos) e sala de musculação (a partir 
de 18 anos).

•  Baby Club Med (4 a 23 meses)**, Petit Club Med  
(2 a 3 anos)**, Mini Club Med (4 a 10 anos)  
e Club Med Passworld (11 a 17 anos)***.

• Piscina interna e externa climatizada.

• Club Med SPA by CINQ MONDES**.

• Noites lounge e festivas.

LES ARCS PANORAMA

376513212

NÚMERO DE PISTAS POR CATEGORIA: FRANÇA

além  
do esqui

crianças e 
adolescentes

DE 4 MESES  
A 17 ANOS

sair do resort 
esquiando

(*) No período de férias escolares europeias, as aulas de snowboard são oferecidas para 
crianças a partir de 8 anos. (**) Custo extra. (***) Disponível apenas em alguns períodos do ano.
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SAMOËNS MORILLON

Um resort com arquitetura moderna, 
localizado no coração da região esquiável 
do Grand Massif e de fácil acessibilidade, a 
apenas 1h15 de carro de Genebra, um cenário 
incrível com pistas para praticar diferentes 
níveis de esqui e perfeito para viajar com 
toda a família. 

•  Pacote Ski-Pass (a partir de 4 anos), 
aulas coletivas de esqui alpino (a partir de  
4 anos) e de snowboard (a partir de 12 anos)*,  
Club Med Fitness (a partir de 16 anos),  
sala de ginástica e cardio-training (a partir  
de 18 anos). Caminhadas na neve e 
caminhadas nórdicas (a partir de 12 anos). 

•   Baby Club Med (4 a 23 meses)**, Petit Club 
Med (2 a 3 anos)**, Mini Club Med (4 a 10 
anos) e Club Med Passworld (11 a 17 anos)***.

•  Piscina climatizada interna.

• Club Med SPA by CARITA**.

• Noites lounge e festivas.
14506420

NÚMERO DE PISTAS POR CATEGORIA:

sair do resort 
esquiando

FRANÇA

charme e  
prestígio

spa crianças e 
adolescentes

DE 4 MESES  
A 17 ANOS

(*) No período de férias escolares europeias, as aulas de snowboard são 
oferecidas para crianças a partir de 8 anos. (**) Custo extra. (***) Disponível 
apenas em alguns períodos do ano.

VAL THORENS 
SENSATIONS

O Val Thorens Sensations oferece o melhor 
do esqui em um dos maiores domínios 
esquiáveis do mundo. Está localizado no 
coração de Les 3 Vallées, com 600 km de 
pistas interligadas. Aproveite o fácil processo 
de check-in, aplicativo dedicado e rede social 
dinâmica para você curtir ao máximo o tempo 
e compartilhar todos os seus momentos 
favoritos.

além  
do esqui

spa esqui de  
alto nível

sair do resort 
esquiando

•  Pacote Ski-Pass (a partir de 4 anos) e snowboard 
(a partir de 12 anos)*. Caminhadas na neve 
e caminhadas nórdicas (a partir de 12 anos). 
Club Med Fitness (a partir de 16 anos) e sala de 
musculação (a partir de 18 anos).

• Piscina interna e externa climatizada.

• Club Med SPA by CINQ MONDES**.

• Noites lounge e festivas.

3511010468

NÚMERO DE PISTAS POR CATEGORIA: FRANÇA

(*) Este resort não oferece monitoramento para crianças menores de 12 anos. (**) Custo extra.
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VALMOREL

Localizado nos Alpes Franceses a uma 
altitude de 1.460 m, na região esquiável 
de Grand Domaine, Valmorel é um dos 
resorts de neve mais luxuosos do Club 
Med, com espaço 5  e chalés, além 
de possuir estrutura completa para  
a família. Venha usufruir todo esse serviço 
exclusivo em um destino inesquecível.

SAIR DO RESORT 
ESQUIANDO

CHARME E 
PRESTÍGIO

SNOWBOARD

8173822

NÚMERO DE PISTAS POR CATEGORIA: FRANÇA

•   Pacote Ski-Pass (a partir de 4 anos), aulas 
coletivas de esqui alpino (a partir de 4 anos) e de 
snowboard (a partir de 12 anos)*, caminhadas,  
com ou sem raquetes de neve, e caminhadas 
nórdicas (a partir de 12 anos)**, Club Med 
Fitness (a partir de 16 anos), pilates (a partir de 
16 anos)**, cardio-training (a partir de 18 anos) 
e sala de musculação (a partir de 18 anos).

•  Baby Club Med (4 a 23 meses)**,  Petit Club 
Med (2 a 3 anos)**, Mini Club Med (4 a 10 anos) 
e Club Med Passworld (11 a 17 anos)***.

•  Piscina interna climatizada.

• Club Med SPA by CARITAS.**

• Noites lounge e festivas.
(*) No período de férias escolares europeias, as aulas de snowboard são 
oferecidas para crianças a partir de 8 anos. (**) Custo extra. (***) Disponível 
apenas em alguns períodos do ano.

Localizado no Vale da Tarentaise, na região 
da Savóia, esse resort fica a 1.600 m de 
altitude e oferece 425 km de pistas de 
esqui. Além de suítes com vista para o 
Mont Blanc, Peisey-Vallandry possui Club 
Med SPA by CARITA**. As crianças e os 
adolescentes ficarão encantados com 
a estrutura para a família. Renda-se aos 
encantos desse cenário e aproveite as 
melhores férias na neve.

PEISEY-VALLANDRY

376513212

NÚMERO DE PISTAS POR CATEGORIA: FRANÇA

•  Pacote Ski-Pass (a partir de 4 anos), aulas  
coletivas de esqui alpino (a partir de 4 anos)  
e de snowboard (a partir de 12 anos)*, 
caminhadas, com ou sem raquetes de neve,  
e caminhadas nórdicas (a partir de 12 
anos)**, sala de ginástica e de cardio-
training (a partir de 18 anos), pilates (a partir 
de 16 anos) e escola de fitness (a partir de 
16 anos).

•  Petit Club Med (2 a 3 anos)**, Mini Club 
Med (4 a 10 anos) e Club Med Passworld***  
(11 a 17 anos).

• Piscina interna e externa climatizada.

• Club Med SPA by CARITAS.**

• Noites tranquilas e festivas.

(*) No período de férias escolares europeias, as aulas de snowboard são oferecidas 
para crianças a partir de 8 anos. (**) Custo extra. (***) Disponível apenas em alguns 
períodos do ano.

sair do resort 
esquiando

spaesqui de  
alto nível

crianças e 
adolescentes

2-17
anos
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PRAGELATO VIALATTEA

Desfrute um resort premium no Piemonte, na 
região esquiável de Vialattea, com o charme 
do conjunto de chalés e o conforto de um 
quarto espaçoso ou então imite os campeões 
nas pistas olímpicas de Sestrières, em esqui 
alpino e nórdico. O resort possui um ambiente 
aconchegante para toda a família.

(*) No período de férias escolares europeias, as aulas de snowboard são 
oferecidas para crianças a partir de 8 anos. (**) Custo extra. (***) Disponível 
apenas em alguns períodos do ano.

•  Pacote Ski-Pass (a partir de 4 anos), esqui 
alpino (a partir de 4 anos), de esqui nórdico  
(a partir de 12 anos) e de snowboard (a partir de 
12 anos)*, Club Med Fitness (a partir de 16 anos),  
caminhadas na neve e caminhadas nórdicas  
(a partir de 12 anos)**, caminhadas, com ou sem 
raquetes, pilates (a partir de 16 anos)** e sala de 
cardio-training (a partir de 18 anos).

•  Idade mínima: 2 anos.

•    Petit Club Med (2 a 3 anos)**, Mini Club Med  
(4 a 10 anos) e Juniors’ Club Med (11 a 17 anos)***.

• Piscina interna climatizada.

• Club Med SPA by PAYOT**.

• Noites lounge e festivas.

376513212

NÚMERO DE PISTAS POR CATEGORIA:

sair do resort 
esquiando

spaesqui de  
alto nível

crianças e 
adolescentes

2-17
anos

ITÁLIA

imagine
Passar as férias naqueles cenários dos sonhos: 

 areia branca, água cristalina e tudo All Inclusive.

Surfar, velejar, praticar esqui aquático ou mergulhar? Você escolhe.

Se quiser fugir dos esportes aquáticos, você pode melhorar suas 
tacadas de golfe, aperfeiçoar-se no vôlei de praia, basquete ou  

no trapézio voador.

E ainda pode elevar seu sonho ao máximo nos espaços 5  de 
Cancún e Punta Cana. Curtir um resort caribenho de atmosfera 

festiva é como ter todo o conforto e diversão aos seus pés. 

destinos

CARIBE
Cancún Yucatán

Punta Cana
Turkoise
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PUNTA CANA

Passeie em uma praia de 600 m, desfrute em 
família uma suíte de 70 m2 do espaço 5  e ainda 
delicie-se com uma massagem sob as palapas 
no Club Med SPA by L’OCCITANE*. Conheça 
também o espaço de relaxamento, Oasis Zen.

•  4 piscinas, sendo uma calma e uma reservada    
    ao Club Med Spa.

•  Baby Club Med (4 a 23 meses)* e Petit Club 
Med (2 a 3 anos)* Mini Club Med (4 a 10 anos) 
e Club Med Passworld (11 a 17 anos).

•  Escola de arco e flecha, escola de fitness, 
escola de golfe*, escola de tênis, escola de 
vela, caiaque, stand up paddle, mergulho livre*, 
mergulho com equipamento* e kitesurf*.

•  Diversão para toda a família no espaço  
Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil,  
onde profissionais treinados pelo Cirque du 
Soleil ensinam atividades circenses para 
adultos e crianças.

• Entretenimento e shows.

trapézio 
voador

vela

(*) Custo extra. 

golfecrianças e 
adolescentes

4 meses  
a 17 anos

CANCÚN YUCATÁN

Relaxe em uma praia de areia branca ou 
descubra Tulum e Chichén Itzá ou ainda relaxe 
em um banho de pétalas de flores no Club Med 
SPA by L’OCCITANE*. O resort possui suítes do 
espaço 5  com serviços personalizados além 
de muitas opções de esportes, como esqui 
aquático, windsurf e trapézio voador.

•  4 piscinas, sendo 1 reservada ao Mini Club Med.

•  Petit Club Med (2 a 3 anos)*, Mini Club Med (4 a 10 
anos) e Club Med Passworld (11 a 17 anos)**.

•  Escola de arco e flecha, escola de trapézio e 
atividades de circo, escola de fitness, escola 
de windsurf, escola de tênis, escola de vela, 
escola de esqui aquático e wakeboard (a partir 
de 18 anos), mergulho livre, sala de ginástica 
e de cardio-training, caiaque, stand up paddle, 
golfe* e mergulho com equipamento*.

• Entretenimento e shows.

mergulho esqui 
aquático

trapézio 
voador

crianças e 
adolescentes

2-17
anos

(*) Custo extra. (**) Disponível apenas em alguns períodos do ano. 
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TURKOISE

No arquipélago de Turkoise, no sudeste das 
Bahamas, o Club Med recebe você no resort  
All Inclusive Turkoise. Esse verdadeiro paraíso 
foi recentemente renovado, ganhando uma 
piscina infinita, uma recepção e bar ao ar livre. 
Relaxe nos bangalôs de dois andares ou nos 
novíssimos quartos Deluxe.

A dois ou em grupos de amigos, explore o mar 
turquesa e os encantadores recifes de corais 
nesse paraíso e um dos principais destinos de 
mergulho do mundo. Desça às profundezas 
do mar e encontre flora e fauna excepcionais. 
Ao voltar ao resort divirta-se no Sharkies  
Bar, com música ao vivo e coquetéis em um 
visual paradisíaco.

• Nova piscina infinita.

•  Escola de fitness, escola de trapézio e 
atividades de circo, escola de yoga, golfe*, 
mergulho com equipamento*, mergulho 
livre, escola de tênis, escola de vela, sala de 
ginástica e de cardio-training, futebol, vôlei de 
praia, basquete, caiaque e stand up paddle.

• Entretenimento e shows.

tênis mergulho velafitness
(*) Custo extra.  
Estada permitida a maiores de 18 anos.

trapézio 
voador

imagine
Mergulhar nas águas da Tailândia, descobrir os 

segredos da culinária Thay e relaxar. Atingir 
a plenitude com o tai-chi, a meditação e a 

yoga em paisagens de tirar o fôlego. Saborear 
a cozinha balinesa e conhecer os templos 

da Indonésia. Desfrutar o luxo 5  de um 
verdadeiro Riad marroquino.

destinos

EXÓTICOS
Phuket 

As Villas de Finolhu 
Marrakech La Palmeraie

Bali
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AS VILLAS  
DE FINOLHU

EXCLUSIVE COLLECTION DE KANI

As Villas de Finolhu têm arquitetura e design 
extraordinários integrados a uma natureza 
exuberante, além de serviços sofisticados 
e personalizados conforme sua preferência. 
Perfeita integração ao ambiente, em harmonia 
com a exuberante natureza local, totalmente 
preservada. Um verdadeiro paraíso escondido 
nas Maldivas, com mais de 50 villas com 160 m2. 

• Piscina com borda infinita.

•  Mergulho livre, vôlei, tênis, sala de ginástica  
e de cardio-training, caiaque, stand up paddle, 
mergulho com equipamento*, esqui aquático*  
e wakeboard*, surfe* e escola de vela, cinema 
sob as estrelas e karaokê.

• Entretenimento e shows.

• Club Med SPA by Cinq Mondes*.

As Villas de Finolhu

tênis esqui 
aquático

fitnessmergulho escola  
de vela

(*) Custo extra.  
Estada permitida a maiores de 8 anos.

PHUKET

Para suas férias em Phuket, o Club Med  
recebe você na baía de Kata, ao sul de Bangkok. 
O resort se estende sob as palmeiras embaladas 
pelo vento. Os bangalôs, construídos no estilo 
das casas locais, com decoração em madeira 
teca, seda e mármore, exibem o espírito zen 
nesse jardim idílico onde se pratica yoga  
sob as árvores. Atividades para toda a família, 
para que as suas férias sejam inesquecíveis.

•  2 piscinas, sendo 1 calma.

•  Baby Club Med (4 a 23 meses)*, Petit Club Med 
(2 a 3 anos)*, Mini Club Med (4 a 10 anos) e Club 
Med Passworld (11 a 17 anos).

•  Escola de trapézio voador com atividades 
de circo, escola de fitness, escola de golfe, 
escola de tênis no verão (no inverno com livre 
acesso), escola de boxe tailandês, vôlei de 
praia, futebol, mergulho livre, squash, sala de 
ginástica e de cardio-training e mergulho com 
equipamento*.

• Entretenimento e shows.

• Club Med SPA*.

tênis trapézio 
voador
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spagolfe crianças e 
adolescentes

4 meses  
a 17 anos

(*) Custo extra. 



•  4 piscinas, sendo 1 calma e 1 reservada ao Mini 
Club Med.

•  Petit Club (2 a 3 anos)*, Mini Club Med (4 a 10 
anos) e Juniors’ Club Med (11 a 17 anos)**.

•  Escola de arco e flecha, escola de trapézio voador 
com atividades de circo, escola de fitness, escola 
de golfe*, escola de tênis, escola de mountain 
bike, basquete, minifutebol, marcha esportiva, 
sala de ginástica e de cardio-training  
e equitação*. 

•  Desfrute a privacidade de um espaço 5   
na sua suíte ou terraço privativo.

• Entretenimento e shows.

MARRAKECH 
LA PALMERAIE

Os mistérios, luxos e privacidade de um Riad em 
pleno palmeiral, com toda a exclusividade do 
Club Med. Desfrute o destino de muito charme 
e requinte localizado no coração da cidade. 
Experimente a hospitalidade marroquina e as 
especialidades do restaurante ‘‘El Kebir’’ ou 
relaxe no Club Med SPA*.
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(*) Custo extra. (**) Disponível apenas em alguns períodos do ano.
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A exuberância e o esoterismo de Bali com 
a sofisticação do Club Med. Descubra as 
maravilhas da Indonésia: Kintamani, os templos 
de Uluwatu e Tanah Lot, admire o esplendor 
das buganvílias e ainda saboreie a cozinha 
balinesa nos restaurantes Agung e Batur.

•  3 piscinas, sendo 1 calma e 1 reservada ao Club 
Med Spa.

•  Baby Club Med (4 a 23 meses)*, Petit Club Med 
(2 a 3 anos)*, Mini Club Med (4 a 10 anos)  
e Juniors’ Club Med (11 a 17 anos).

•  Escola de arco e flecha, escola de trapézio 
voador com atividades de circo, escola de 
fitness, escola de golfe, escola de windsurf, 
escola de yoga, futebol, mergulho livre, 
squash, tênis, passeios acompanhados, sala de 
ginástica e de cardio-training*, caiaque, stand 
up paddle e surfe*.

• Entretenimento e shows.

• Club Med Spa.

tênis escola  
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(*) Custo extra. 




