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• Bind uw ski’s onder en verken de 
omgeving

• Proef een zalm "nabe", een van 
de meest typische gerechten van 
Hokkaido

• De Japanse levensstijl met 
traditionele baden

• Uw kinderen verfijnen hun 
technieken op de poedersneeuw

Resort highlights



Japan

Sahoro

Samenvatting
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Deluxe

Superior

Suite

Japan

Sahoro

Accommodatie
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Sahoro

Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior Junior familiekamer 27 1 - 3

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Minikoelkast
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  USB-poort
•  Verwarming

Badkamer
•  Haardroger
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Bad of douche

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer 29 1 - 2

Deluxe familiekamer - Tatami Salon 37 1 - 4

Deluxe Master familiekamer - Tatami-
bedden 37 2 - 5

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  USB-poort
•  Verwarming

Badkamer
•  Douche
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Wekelijks bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Wasserijservice (met toeslag)

9



Japan

Sahoro

Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite - Zicht op de bergen 74
Zicht op de bergen, 
Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen, Living Room

1 - 5

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  Verwarming

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Welkomstproducten: accessoires 

(douchekapje, vanity kit, manicurekit 
enz...)

•  Spa brand amenities (shampoo, shower 
gel, body lotion)

Services
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Voorrang op reserveringen in de Club 

Med Spa
•  Voorrang op reservering bij 

specialiteitenrestaurant
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Bagageservice
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Wasserijservice (met toeslag)
•  Schoonmaakservice
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Sport & Activiteiten**

Wintersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Ski Alle niveaus 4 jaar oud

Snowboard

Lessen voor ieder 
niveau (Engels 
/ Japans) / Alle 
niveaus

8 jaar oud

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Klimmen Vrije toegang

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Vrije toegang 16 jaar oud

Pool* ✓

Tafeltennis Vrije toegang

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Binnenbad
Binnenzwembad

Dit binnenbad met zoetwater en overloop heeft grote 
ramen om te genieten van het uitzicht. Er zijn teakhouten 
ligstoelen, parasols en douches aanwezig.

Japan

Sahoro

Zwembaden Club Med Spa*

Discover the various wellness offerings that Kosora has to offer that has been 
tailored with experience and technology over many years of experience. 
With certifications by the Japan General Body Care Association and therapists 
with over 10 years of career experience, entrust your body and mind for a relaxing 
experience.

*op aanvraag
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Kinderen

Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

2 tot en 
met 3 jaar Petit Club Med®*

Shows, Creatieve 
workshops, Spelletjes, 
Wandelen

Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med®

Group ski lessons for kids, 
Groepslessen door ESF-
instructeurs, Shows

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar Junior Club Med

Group ski lessons for 
teens, Groepslessen door 
ESF-instructeurs, Shows, 
Services and facilities

Altijd

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

2 tot en 
met 3 jaar Family Show, Snacktime

4 tot en 
met 10 jaar

Family Show, Vrije toegang tot het zwembad, 
Snacktime

11 tot en 
met 17 jaar Family Show, Snacktime, Shows

*op aanvraag
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Kinderservices
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Club Med Baby Welcome®

2 tot en 
met 3 jaar Easy Arrival Pyjama Club®

4 tot en 
met 10 jaar Pyjama Club®

*op aanvraag
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Restaurant ’Daichi’
Hoofdrestaurant

Mina Mina
Specialiteitenrestaurant

Traditionele Aziatische gerechten krijgen bij de 
maaltijdbuffetten van dit restaurant een eervolle 
vermelding. Deze maaltijden zijn een genoegen 
voor al uw zintuigen.In de babyhoek kunnen 
ouders een maaltijd voor hun kleintjes bereiden

In specialiteitenrestaurant Hokkaido kunt 
u kennismaken met "nabe". "Nabe" is een 
traditionele soep die op tafel wordt geserveerd 
in een door een kachel verwarmde pot. 
Geleidelijk worden de verschillende ingrediënten 
toegevoegd. Dit is een familiegerecht in Japan 
dat meer een concept is dan een recept.

Japan

Sahoro

Bars
Bar ’The Wakka’
Hoofdbar

Restaurants & Bars

Restaurants
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SAHORO

Plattegrond skigebied

400m
Ski-in / Ski-out Resort

1030m
Maximale hoogte

420m
Minimale hoogte

Aantal skipistes

7 5 925
km

Skipistes
7

Freeride Zone(s)

Praktische informatie
Adress
CLUB MED SAHORO
KARIKACHI KOGEN SHINTOKU-CHO, KAMIKAWA-GUN - HOKKAIDO, Hokkaido
081 0039, Japan

 Hygiene & Safety
Veilig blijven, doen we samen. Club Med heeft nieuwe maatregelen toegepast voor uw rust 
gecombineerd met een fantastische vakantie.

 Easy arrival
Easy Arrival Service*
Registreer en beheer uw gegevens online, wij zullen alles voorbereiden om uw aankomst te 
vergemakkelijken:
Gemakkelijk in- en uitchecken
Details ski- en snowboarduitrusting
Registratie voor skilessen
Informatie voor kinderopvang
Club Med-account online
Beschikbaar in uw Customer Space
*Selectie van services per Resort afhankelijk

 Check-in/Check-out
Tijdschema aankomst/vertrek van het resort:
Voor alle verblijfsarrangementen geldt een aankomsttijd tussen 15.00 en 20.00 uur. 
Bij vroegere aankomst kunt u, voor zover plaats beschikbaar, in het resort de lunch gebruiken (met 
toeslag).
De kamer wordt ’s middags beschikbaar gesteld.
Kamer op de vertrekdag vrijmaken vóór 10.00 uur - vertrek uit het resort om 15.00 uur (ontbijt en lunch 
inbegrepen).

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven van Obihiro (75 min.)
Transfer van en naar Chitose vliegveld (130 min.)

 My Club Med App
Alles wat u nodig heeft, vindt u in de My Club Med-app - uw ideale reisgenoot om uw vakantie voor te 
bereiden en te organiseren. Ontdek de plattegrond van het Resort, de infrastructuur en activiteiten en 
profiteer van speciale services om het meeste uit uw vakantie te halen.
Download My Club Med App in de App Store of Google Play
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