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• Beneficiar de uma paisagem 
sobre uma montanha ancestral

• Escutar os seus filhos, encantados 
com os tesouros da natureza 
através do Mini Club Med®

• Seguir os passos da equipa de ski 
chinesa na pista mais longa da Ásia

• Desfrutar do incomum no trapézio 
volante, o banho canadiense, 
karaoke

• Brincar com os seus filhos na 
neve nas mais variadas actividades 
que temos para si

Destaques do Resort:
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Quarto Deluxe - Vista para a montanha 33 Vista para a montanha, Área 
de lounge 1 - 3

Quartos Deluxe comunicantes - Vista 
para a montanha 66 Vista para a montanha, Área 

de lounge 4 - 6

Quarto Deluxe - Vista para a montanha, 
comunicante com Quarto Superior - 
Acessível a pessoas com mobilidade 
reduzida

67 Vista para a montanha, Área 
de lounge 4 - 6

Quarto Deluxe 30 Área de lounge 1 - 3

Quarto familiar Deluxe 62 Área de lounge 1 - 4

Quartos Deluxe comunicantes 60 Área de lounge 4 - 6

Deluxe Room - Mobility Accessible 34 Área de lounge 1 - 3

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Telefone
•  Internet
•  TV
•  Sofá
•  Balde de gelo
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  USB socket
•  Heating
•  International Socket

Casa de Banho
•  Banheira
•  Chuveiro
•  Casas de banho separadas
•  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
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

weekly
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacidade

Suite comunicante com Quarto Deluxe - 
Vista para a montanha 83

Vista para a montanha, Zona 
de dormir independente para 
as crianças, Área de lounge

4 - 7

Suite 52 Living Room 1 - 4

Suite Presidencial 121
Zona de dormir independente 
para as crianças, Lareira, Sala 
de estar separada

1 - 2

Suite Presidencial comunicante com 
Quarto Deluxe 121

Zona de dormir independente 
para as crianças, Sala de 
estar separada

4 - 5

Equipment
•  Ar Condicionado
•  Cama para bebé (mediante pedido)
•  Telefone
•  TV
•  Sofá
•  Máquina de café expresso
•  Balde de gelo
•  Utensílios para café/chá
•  Tábua e ferro de engomar no quarto
•  Cofre de segurança
•  USB socket
•  Heating
•  International Socket

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

banho, loção corporal, etc.)
•  Banheira
•  Lavatórios duplos
•  Casas de banho separadas
•  Roupão de banho
•  Chinelos
•  Comodidades: acessórios (touca de 

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

•  Bidet

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

transfer package
•  Serviço de bagagem no quarto
•  Inclui serviço de quartos para 

pequeno-almoço continental
•  Premium Wi-Fi
•  Reserva prioritária no Restaurante da 

Especialidade
•  Minibar (bebidas não alcoólicas) - 

reabastecido diariamente
•  Almoço gratuito para os G.M® que 

chegarem antes das 15h
•  Serviço de abertura de cama
•  Serviço de lavandaria (custo adicional)
•  Serviço de limpeza
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Desportos & 
Atividades**

Desportos de Inverno

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

Ski Todos os níveis 4 anos

Snowboard Todos os níveis 8 anos

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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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

Swimming Pool ✓

Entertainment Acesso Livre

Escalada Iniciação

Ténis de mesa

Karaoke

Mahjong

Caminhada Nórdica Iniciação

Bilhares* ✓

*Sob pedido
**sob condições climáticas
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Piscina interior
Piscina interior

Aproveite momentos de descontração na piscina de água 
doce.

Profundidade (min/max): 1.2m / 1.5m
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Piscinas Club Med Spa by Ahava*

Utilizada e reconhecida durante séculos pelas suas propriedades cosméticas, a 
água, sal, plantas e lama do Mar Morto são o que caracteriza a marca Ahava.
Descubra os poderes hidratantes, revitalizantes e revigorantes destes ingredientes 
activos ricos em minerais. 
Cuidados naturais para o rosto e corpo formulados com respeito pelo ambiente.

*Sob pedido
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Crianças
Clubes Crianças

 Idade Nome Actividades incluidas Actividades a 
pedido Datas disponíveis

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

Hora do espetáculo, 
Oficinas criativas , 
Aprendizagem precoce, 
Caminhadas

Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med®

Aulas de esqui de grupo 
ESF para crianças, Aulas 
de grupo, Aulas de 
snowboard de grupo, Club 
Med Baby Welcome, Hora 
do espetáculo, Serviços e 
instalações

Sempre

11 a 
17 anos Junior Club Med

Aulas de esqui de grupo 
ESF para adolescentes, 
Aulas de grupo, Aulas de 
snowboard de grupo, Hora 
do espetáculo

Sempre

Atividades para crianças
 Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

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

4 a 10 anos
Amazing Family, Acesso gratuito, Torneios e jogos em 
família, Hora do espetáculo em família, "Big snack" 
em família, Artesanato em família

11 a 17 anos Amazing Family, Acesso gratuito, Torneios e jogos em 
família, "Big snack" em família Family Spa

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

0 a 2 anos Clube dos pijamas

2 a 3 anos Clube dos pijamas

*Sob pedido
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Apple Garden
Restaurante principal

Mudan
Restaurante de especialidade

Este restaurante convida-o a apreciar pratos 
internacionais, com especial enfoque na cozinha 
asiática tradicional. Terá uma experiência 
gourmet garantida!

Um serviço à mesa para este restaurante de 
especialidades da região de Heilongjiang: todos 
os perfumes e sabores da cozinha tradicional 
chinesa.
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Bares
Forest bar
Bar principal

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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YABULI MERGE

Mapa da área de ski

470m
Ski-in / Ski-out Village

1374m
Altitude máxima

500m
Altitude mínima

Número de pistas de esqui

7 10 25 751
km

Pistas de Esqui Alpino
4

Pistas de esqui de fundo

3 km

Informações práticas
Adress
CLUB MED YABULI
YABULI SKI RESORT, SHANG ZHI
HEILONGJIANG, SHANGZHI, Heilongjiang
150631, China

 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
A Semana Clássica (de domingo a domingo) ou a estadia "à la carte" (7 dias ou menos, começando em 
qualquer outro dia que não seja domingo):
Chegada e quartos disponíveis entre as 15 e as 20 horas.
Se chegar cedo, poderá almoçar no Resort (a um custo extra), sujeito à disponibilidade.
No último dia, quartos a serem desocupados até às 11 horas da manhã, partida até às 15 horas.
Estadas curtas 2 ou 3 noites - fim-de-semana pelo Club Med:
Chegada entre as 12h00 e as 20h00. Quartos disponíveis entre as 16 e as 18 horas.
Se chegar cedo, pode almoçar no Resort sem suplemento.
No último dia, quartos a serem desocupados até às 11h00, partida até às 15h00.
Se os horários mudarem, será informado através do seu "Rendez-Vous de Férias".

 Transferes
Harbin airport (210 min)
Mudanjiang airport (120 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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