
JAPÃO

Tomamu Hokkaido

• Admire a vista excetional das 
Montanhas Tomamu, desde o 
hotel.

• Saboreie a gastronomia deliciosa 
Japonesa: depois de um tipíco 
churraco Yakiniku, que tal um copo 
de whisky japonês?

• Ski à sua porta, e uma experiência 
única de ski em neve perfeita.

• A praia Mina Mina tem a maior 
piscina de ondas do Japão, 
proporcionando diversão para toda 
a família.

• Discover the flavour of Japan, 
with tasting sessions of Japanese 
whisky and sake

Destaques do Resort:
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JAPÃO

Tomamu Hokkaido

Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto familiar Superior - Vista para a 
montanha 38 Vista para a montanha 1 - 4

Quarto Superior 38 1 - 2

Quarto familiar Superior Júnior 42 1 - 3

Quarto familiar Superior 38 1 - 4

Quarto familiar Superior Master 64 zona infantil 1 - 5

Quarto Superior - Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida 38 1 - 2

Quartos familiares Superiores Júnior 
comunicantes 84 1 - 6

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Tipo de tomada A, 100-127 V
•  USB socket
•  Heating

Casa de Banho
•  Chinelos
•  Secador de cabelo
•  Espelho de ampliação
•  Produtos de marca (champô, gel de 

banho, loção corporal, etc.)

Services
•  Serviço de bagagem
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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JAPÃO

Tomamu Hokkaido

Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Deluxe - Vista para a montanha 38 Vista Floresta, Área de lounge 1 - 3

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Sofá
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Tipo de tomada A, 100-127 V
•  USB socket
•  Heating

Casa de Banho
•  Banheira
•  Secador de cabelo
•  Espelho de ampliação
•  Produtos de marca (champô, gel de 

banho, loção corporal, etc.)
•  Comodidades: acessórios (touca de 

banho, kit de produtos de higiene, kit 
de manicure, etc.)

•  Roupão de banho
•  Chinelos

Services
•  Serviço de bagagem
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

weekly
•  Pool towel
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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JAPÃO

Tomamu Hokkaido

Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Suite familiar 55
Vista para os abetos, Zona de 
dormir independente para as 
crianças, Área de lounge

1 - 5

Suite familiar Master - Vista para a 
montanha 72

Sala familiar de nível dividido, 
Zona de dormir independente 
para as crianças, Living Room

1 - 5

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Conjunto de boas-vindas para bebé
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Máquina de café expresso
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  Tipo de tomada A, 100-127 V
•  USB socket
•  Heating

Casa de Banho
•  Banheira
•  Chuveiro
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Secador de cabelo
•  Espelho de ampliação
•  Produtos de marca (champô, gel de 

banho, loção corporal, etc.)
•  Comodidades: acessórios (touca de 

banho, kit de produtos de higiene, kit 
de manicure, etc.)

•  Bidet

Services
•  Serviço de bagagem no quarto
•  Inclui serviço de quartos para 

pequeno-almoço continental
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

reabastecido diariamente
•  Serviço de abertura de cama
•  Pool towel
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
•  Serviço de limpeza
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JAPÃO

Tomamu Hokkaido

Desportos & 
Atividades**

Desportos de Inverno

Aulas de grupo Acesso livre Com um custo 
extra Idade Min. (anos)

Ski Todos os níveis / 
Acesso Livre 4 anos

Snowboard

Lições para todos 
os níveis (Japonês 
/ Inglês) / Todos 
os níveis

4 anos

Hiking* Acesso Livre ✓ 11 anos

Sledge* ✓ ✓ 4 anos

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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JAPÃO

Tomamu Hokkaido

Desporto Terrestre & Lazer

Aulas de grupo Acesso livre Com um custo 
extra Idade Min. (anos)

Fitness

Aulas de grupo 
para todos os 
níveis (podem 
ser aplicadas 
restrições de 
idade) / Acesso 
Livre

16 anos

Entertainment ✓

Swimming Pool ✓

Atividades na estância de Ski* ✓

Moto de neve* ✓

Piscina* ✓

Curso de culinária

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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Indoor swimming pool Mina Mina
Piscina interior

Closed october-november.

G.Ms are offered free access to "Mina Mina Beach", which 
is the largest indoor wave pool in Japan. It is located right 
in front of the Resort. 

Children are under the supervision of their parents or an 
accompanying adult.

JAPÃO

Tomamu Hokkaido

Piscinas
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JAPÃO

Tomamu Hokkaido

Crianças

Clubes Crianças

 Idade Nome Actividades incluidas Actividades a 
pedido Datas disponíveis

0 a 2 anos Atividades em família Sempre

2 a 3 anos Petit Club Med® 
(2 ao 3 anos)*

Hora do espetáculo, 
Aprendizagem precoce, 
Caminhadas

Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med®
Aulas de esqui de grupo 
ESF para crianças, Aulas de 
grupo , Hora do espetáculo

Sempre

11 a 
17 anos

Aulas de esqui de grupo 
ESF para adolescentes, 
Aulas de grupo , Hora do 
espetáculo, Serviços e 
instalações

Sempre

Atividades para crianças
 Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

2 a 3 anos Amazing Family, Hora do espetáculo em família, "Big 
snack" em família

4 a 10 anos Amazing Family, Hora do espetáculo em família, "Big 
snack" em família

11 a 17 anos Amazing Family, Hora do espetáculo em família, "Big 
snack" em família

*Sob pedido
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JAPÃO

Tomamu Hokkaido

Serviços crianças
 Idade Actividades incluidas & instalações Actividades sob pedido & instalações

0 a 2 anos Club Med Baby Welcome

2 a 3 anos Clube dos pijamas

4 a 10 anos Clube dos pijamas

*Sob pedido
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Itara
Restaurante principal

Haku - Restaurante 
Especializado
Restaurante de especialidade

Um restaurante internacional de buffet, 
acolhedor e amigável, que serve a melhor 
gastronomia japonesa.

Imagine o cheiro de yakiniku fresco a fumegar da 
grelha. Haku, o nosso restaurante especializado 
em Hokkaido Resort, prepara esta iguaria 
japonesa de carne de vaca na perfeição, 
juntamente com uma selecção de pratos laterais 
deliciosos para complementar. Aberto para 
jantar, desfrute de uma autêntica experiência 
gastronómica com um design inspirado nas 
tribos indígenas japonesas, para encerrar um dia 
inesquecível.

JAPÃO

Tomamu Hokkaido

Bares
Unkai
Bar principal

Zen Bar
Bar de vinhos

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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JAPÃO

Tomamu Hokkaido

TOMAMU

Mapa da área de ski

540m
Ski-in / Ski-out Village

1171m
Altitude máxima

586m
Altitude mínima

Número de pistas de esqui

4 14 1022
km

Pistas de Esqui Alpino
6

Zona Freeride

Informações práticas
Adress
CLUB MED TOMAMU HOKKAIDO
NAKA-TOMAMU
Hokkaido
079-2204, Japan

 Hygiene & Safety
Juntos em Segurança. O Club Med implementou novas medidas de higiene e segurança para lhe 
oferecer paz de espírito e uma experiência muito alegre.

 Easy arrival
Serviço de Easy Arrival*
Registe-se e administre os seus dados online, teremos tudo pronto para a sua chegada :
Check-in fácil - check-out
Detalhes do equipamento de esqui e snowboard
Registo de aulas de esqui 
Inscrição no clube das crianças 
Conta online Club Med
Disponível no seu Espaço de Membro
*Selecção de serviços de acordo com Resorts

 Check-in/Check-out
Times of arrival/departure from the Resort
For GM arrival with stay package / stay package inclusive transfer only (flight not booked with Club 
Med):
For all stays, arrival between 3pm and 8pm. G.M®s who arrive early may be able to have lunch at extra 
cost, subject to availability.
Availability of rooms: between 3pm and 8pm.
Rooms to be vacated by 10am on day of departure, for departure from the Resort by 3pm (breakfast 
and lunch included).
Should any of these times change, the revised times will be given in your "Holiday Rendez-Vous".
For GM arrival with flights booked with Club Med:
- Room to be allocated as soon as possible according to availability
- Food & Beverage service access to resort facilities and F&B services are included from arrival until 
departure time

 Transferes
Obihiro airport (70 min)
Chitose airport (95 min)
Chitose airport (96 min)

 My Club Med App
My Club Med App : Tudo o que precisa é do My Club Med App - o seu companheiro de viagem ideal 
para preparar e organizar a sua estadia. Descubra o mapa do Resort, instalações e actividades, e 
desfrute de serviços dedicados para aproveitar ao máximo a sua estadia. 
Descarregue o My Club Med App na Loja App ou no Google Play
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