O MONT
TREMBLANT
RESORT

Emmène-moi au sommet

está localizado nas belas
montanhas Laurentianas do
Quebec, Canadá, a uma hora e
meia ao norte de Montreal. Oferece
o cenário perfeito para suas férias
de inverno e escapadinhas de
verão. Há muito para ver e fazer
neste lugar que possui mais de
755 acres de terreno para esqui
e snowboard, uma cidadezinha
pitoresca e os melhores campos
de golfe públicos do Quebec.

ATIVIDADES
ESTIVAIS

• Le Diable e Le Géant: 2 campos de golfe

de 18 buracos

• Teleférico panorâmico, um privilégio oferecido aos

hóspedes dos hotéis Tremblant

• Brind'O Aquaclub: tobogãs e jogos aquáticos,

banheira de hidromassagem e fitness center

• Luge
• Mini-golfe Le Petit Géant
• 25 quadras de tênis e uma praia
• Tonga Lumina: uma caminhada noturna

multissensorial pela floresta

ATIVIDADES
INVERNAIS

• Montanha: 102 trilhas, 14 elevadores nos 4 lados

da montanha

• Privilégios para os hóspedes : preferência nas

melhores pistas, empréstimo de material para esqui

• Escola de esqui
• Trenós puxados por cães
• Patinação no gelo
• Tobogã
• Raquetes de neve

LES SUITES
TREMBLANT
São 6 hotéis com mais de
800 unidades, todos
dentro da reconhecida e
premiada vila que convida
a passeios. Desfrute de
acesso conveniente à
estação de esqui, lojas,
restaurantes, bares e toda
a animação que Tremblant
tem para oferecer!

«««
Sommet des Neiges

«««
Ermitage du Lac

«««
Lodge de la Montagne

O Le Sommet des Neiges é
um hotel elegante, com
quartos e suítes localizado
na base das encostas.
Aproveite a proximidade
das pistas de esqui,
apenas a alguns metros do
teleférico.

É a mais recente jóia do Les
Suites Tremblant, um
sofisticado hotel que atrairá
todos os seus sentidos.
Sinta a suavidade da roupa
de cama e saboreie as
delícias de um generoso café
da manhã continental.

Quando você chegar ao
saguão do hotel, será
transportado para os tempos
da fundação de Tremblant,
através das réplicas de
troncos, canoas e raquetes
de neve daquela época que
farão você se sentir num
ambiente único e acolhedor.

«««
Holiday Inn Express &
Suites Tremblant

«««
Place St-Bernard

«««
Tour des Voyageurs

As amplas unidades
totalmente equipadas dos
complexos hoteleiros
Johannsen e Deslauriers
tornarão sua estadia
inesquecível. Elas estão
localizadas no coração da
vila, perto de tudo!

É a a escolha perfeita para
uma estadia encantadora,
cheia de sorrisos e novos
amigos. Localizado na
entrada da vila, a 10 passos
do Quartier Tremblant-Camp
de Base (Centro de
Convenções).

O Holiday InnExpress &
Suites Tremblant lhe
dá as boas-vindas com sua
decoração de estilo
contemporâneo. Desfrute de
suas férias, esqueça sua
rotina, começando pelo bufê
no café da manhã, uma
cortesia do hotel.

lessuitestremblant.com
corpo@tremblant.ca
1-888-681-5978

