Yabuli
China

Iconische bergavonturen

Resort highlights
• Terug in de tijd naar een bergtop bezaaid
met oude pijnbomen
• Ontdek de langste piste van heel Azië
• Vermaak voor iedereen: van de vliegende
trapeze tot het canadees bad en karaoke
• Uw kinderen maken kennis met de
schatten van de natuur in de Mini Club
Med®
• Kinderen leren slaloms maken in de verse
sneeuw

∑ CHINA – YABULI

Yabuli

CLUB MED YABULI YABULI SKI RESORT, SHANG ZHI
HEILONGJIANG, Shangzhi, Heilongjiang
150.631, China

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

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
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

Plattegrond skigebied
Sport & Activiteiten
Zwembaden
Kinderen
Restaurant & Bars
Accommodatie
Maak uw vakantie nog specialer
Praktische informatie
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Plattegrond skigebied
YABULI MERGE
1374m
Maximale hoogte

470m
Ski-in / Ski-out Resort

500m
Minimale hoogte

AANTAL SKIPISTES

51

7

10

25

7

km

Skipistes

4

Langlaufpistes

3 km
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Sport & Activiteiten**

Wintersport
Groepslessen

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

Ski

Alle niveaus

4 jaar oud

Altijd

Snowboard

Alle niveaus

8 jaar oud

Altijd

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

16 jaar oud

Altijd

Landsport & Vrije tijd
Groepslessen
Fitness

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Groepslessen alle
niveaus / Vrije
toegang

ü

Activiteiten in het zwembad

Altijd

Ontspanning

Vrije toegang

Altijd

Klimmen

Kennismaking

Altijd

Tafeltennis

Altijd

Karaoke

Altijd

Mahjong

Altijd

Nordic walking
Biljart*

Kennismaking

Altijd

ü

Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

3

Publicatiedatum: 06/01/2023 De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige, actuele informatie, contacteer
uw reisagent of de Club Med website. De afbeeldingen zijn niet contractueel en dienen alleen als indicatie.

∑ CHINA – YABULI

Zwembaden

BINNENZWEMBAD
Binnenzwembad
Verwarmd
 iepte (min./max.): 1.2m /
D
1.5m
 en moment van ontspanning
E
in dit zoetwaterbad. Er
zijn ligstoelen en douches
aanwezig.
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Kinderen

Kinderclubs
Leeftijd

Naam

2 tot en met
3 jaar

Petit Club Med®*

4 tot en met
10 jaar

Mini Club Med

Inbegrepen activiteiten

®

11 tot en met
Junior Club Med
17 jaar

Activiteiten op aanvraag

Beschikbare data

Shows, Creatieve
workshops, Spelletjes,
Wandelen

Altijd

Group ski lessons for
kids, Groepslessen,
Groep snowboardlessen,
Avondactiviteiten, Shows,
Services and facilities

Altijd

Group ski lessons for
teens, Groepslessen, Groep
snowboardlessen, Shows

Van 21-01-2023 naar 29-01-2023

Kinderactiviteiten
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten

2 tot en met
3 jaar

Amazing Family!, Vrije toegang tot het zwembad, Family
Shows, Snacktime, Creatieve en artistieke activiteiten

4 tot en met
10 jaar

Amazing Family!, Vrije toegang tot het zwembad, Toernooien
& spelletjes, Family Shows, Snacktime, Creatieve en
artistieke activiteiten

Activiteiten op aanvraag

11 tot en met Amazing Family!, Vrije toegang tot het zwembad, Toernooien
17 jaar
& spelletjes, Snacktime

Kinderservices
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten & faciliteiten

Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar

Pyjama Club®

2 tot en met
3 jaar

Pyjama Club®

*op aanvraag
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Restaurant & Bars

Restaurants
Bars
THE FOREST
Hoofdbar

Apple Garden
Hoofdrestaurant
Dit restaurant nodigt u uit om te genieten van internationale gerechten, met
speciale aandacht voor de traditionele Aziatische keuken. U zult een gegarandeerde
gastronomische ervaring hebben!

Mudan
Specialiteitenrestaurant
Specialiteitenrestaurant: geniet van de geuren en smaken van de traditioneel
Chinese keuken.
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Accommodatie

Suite

Deluxe
Minimale
oppervlakte
(m²)
33

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

Salonhoek

1-3

Wasserijservice (met toeslag),
Bagageservice, Wekelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)

66

Salonhoek

4-6

67
Deluxe kamer - Zicht
op de Bergen, met
tussendeur naar een
Deluxe kamer - Geschikt
voor personen met
beperkte mobiliteit

Salonhoek

4-6

Deluxe kamer

30

Salonhoek

1-3

Deluxe familiekamer

62

Salonhoek

1-4

Ligbad, Douche, Apart
toilet, Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Bidet
Ligbad, Douche,
Apart toilet, Badjas,
Pantoffels, Haardroger,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Gastenset
met merkproducten
(shampoo, douchegel,
crème enz), Bidet
Ligbad, Douche, Apart
toilet, Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Bidet
Douche, Apart toilet,
Haardroger, Gastenset
met merkproducten
(shampoo, douchegel,
crème enz), Ligbad, Badjas,
Pantoffels, Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Bidet
Ligbad, Douche, Apart
toilet, Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Bidet

Categorie

Naam

Deluxe

Deluxe kamer - Zicht
op de Bergen

Deluxe kamers met
tussendeur - Zicht
op de Bergen
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Wasserijservice (met toeslag),
Bagageservice, Wekelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
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Accommodatie

Categorie

Minimale
oppervlakte
(m²)
60

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

Salonhoek

4-6

Wasserijservice (met toeslag),
Bagageservice, Wekelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)

Deluxe Kamer Toegankelijk voor
mindervaliden

34

Salonhoek

1-3

Suite met tussendeur
naar een Deluxe kamer
- Zicht op de Bergen

83

Salonhoek,
Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

4-7

Ligbad, Douche, Apart
toilet, Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Bidet
Douche, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Ligbad, Bidet
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Ligbad, Bidet

Suite

52

Living Room

1-4

Presidentiële Suite

121

1-2
Afzonderlijke
slaapruimte voor de
kinderen, Open haard,
Afzonderlijke Salon

Presidentiële Suite
met tussendeur naar
een Deluxe kamer

121

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen,
Afzonderlijke Salon

Naam

Deluxe kamers
met tussendeur

Suite
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4-5

Gratis lunch voor G.M.s® die
vóór 15:00 uur aankomen,
Bagageservice in de kamer,
Inclusief roomservice voor
het continentaal ontbijt,
Kamer wordt in orde
gebracht voor de nacht,
Wasserijservice (met toeslag),
Schoonmaakservice, Premium
wifi, Voorrang op reservering
bij specialiteitenrestaurant,
Transfer-upgrade voor G.M.s®
met transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
Gratis lunch voor G.M.s® die
Douche, Haardroger,
vóór 15:00 uur aankomen,
Gastenset met
merkproducten (shampoo, Bagageservice in de kamer,
Inclusief roomservice voor
douchegel, crème enz),
Ligbad, Dubbele wastafel, het continentaal ontbijt,
Kamer wordt in orde
Apart toilet, Badjas,
Pantoffels, Make-up spiegel, gebracht voor de nacht,
Wasserijservice (met toeslag),
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje, Schoonmaakservice, Premium
wifi, Voorrang op reservering
vanity kit, manicurekit
bij specialiteitenrestaurant,
enz...), Bidet
Transfer-upgrade voor G.M.s®
met transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Ligbad, Makeup spiegel, Bidet
Gratis lunch voor G.M.s® die
Ligbad, Douche, Dubbele
vóór 15:00 uur aankomen,
wastafel, Apart toilet,
Bagageservice in de kamer,
Badjas, Pantoffels,
Inclusief roomservice voor
Haardroger, Make-up
het continentaal ontbijt,
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo, Kamer wordt in orde
gebracht voor de nacht,
douchegel, crème enz),
Wasserijservice (met toeslag),
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje, Schoonmaakservice, Premium
wifi, Voorrang op reservering
vanity kit, manicurekit
bij specialiteitenrestaurant,
enz...), Bidet
Transfer-upgrade voor G.M.s®
met transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
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Maak uw vakantie nog specialer

Club Med Spa by Ahava
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Praktische informatie

CLUB MED YABULI YABULI SKI RESORT, SHANG ZHI
Minimale leeftijd (jaren) 2

Informatie
CHECK-IN/CHECK-OUT
Tijden van aankomst / vertrek uit het Resort:
Voor alle verblijven, aankomst tussen 15.00 en 20.00 uur. GM®’s die
vroeg aankomen, kunnen mogelijk tegen een toeslag lunchen, afhankelijk
van beschikbaarheid.
Kamers beschikbaar tijdens de middag.
De kamers moeten op de dag van vertrek om 10.00 uur verlaten zijn,
voor vertrek uit het Resort om 15.00 uur (inclusief ontbijt en lunch).
Mocht een van deze tijden veranderen, dan worden de herziene tijden
vermeld in uw "Holiday Rendez-Vous".
TRANSFERS
Transfer van en naar de luchthaven van Harbin (210 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Mudanjiang (120 min.)
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