
GABI & PETRUSSAMOËNS 
MORILLON

Gabi e Petrus se casaram no Club 
Med Trancoso e, desde então, 
curtem momentos únicos nos villa-
ges do Brasil e do mundo. Em 
2021 querem uma experiência na 
neve. Apesar de esportistas, o ski 
será uma descoberta! Mas qual a 
graça dessa viagem sem os fami-
liares e amigos? 

10 a 17 | JAN
2021

INVESTIMENTO
E RESERVA

R$ 1.077
A partir de 8 vezes de:

*Valor por adulto em quarto duplo, 
categoria standard.

As pré reservas serão feitas até 
o dia 9 de Março de 2020.

Vamos conversar, tirar dúvi-
das, entender a rotina da esta-
ção! Tudo isso, por uma 
pessoa que conhece no detalhe 
as estações do Club Med.

CLUB MED
EXPERT

A ASL possui o selo de Club Med 
Expert, status exclusivo de uma se-
leção de agências no Brasil. A 
agência conta com consultoria es-
pecializada para  atender os diver-
sos públicos que querem se aventu-
rar nos esportes de inverno. As es-
tações do Club Med tem excelente 
custo benefício, considerando o 
programa All Inclusive, que inclui, 
além de alimentação e bebidas, as 
aulas de ski ou snowboard,  o ski 
pass e o ski lift. 

PROMOÇÃO
SKIA temporada 2021 é lançada nos 

dias 10, 11 e 12 de março com até 
30% de desconto. São 3 dias de 
promoção, com cotas limitadas. Te-
remos um grupo de 10  a 17 de Ja-
neiro/2021 e abrimos hoje a pré 
reserva!

POR QUE
GRAND MASSIF?

Village ideal para famílias: monitoramento infantil, experiência 
de ski para as crianças e novo restaurante familiar.

Programação noturna com shows e night club.

Fácil acesso: 1h15 do aeroporto de Genebra.

Uma área esquiável dupla: experiência alto alpina em Flaine e 
ski no meio dos pinheiros do Grand Domaine.

A autêntica experiência de montanha: boa comida, design e 
ambiente.

Vista 360 graus sobre as montanhas no coração da área esqui-
ável de Grand Massif.

Village ski in / ski out (saída do resort com ski nos pés!).

Aulas de ski e snowboard em 3 níveis: iniciante, intermediário e 
avançado.

CONTATO
ALEXANDRA 
PECONICK
alexandra@athletelogistics.com.br
31 99292-9915


