KYLPYLÄMATKA
PÄRNUUN
Vietetään
rentouttava viikko
terveyskylpylässä
Pärnussa!

28.1.–3.2.2018

Matkaohjelma
Sunnuntai 28.1.2018
Matkaan lähdetään Multialta klo 04:10 Keuruun, Mäntän,
Vilppulan, Oriveden ja Tampereen kautta kohti Helsinkiä,
josta siirrymme Tallinkin laivalla Tallinnaan. Tallinnasta ajamme Pärnuun ja majoitumme Medical Spa & Hotel
Estoniaan n. klo 15:00. Lääkärintarkastukset alkaen klo
16:00 ja illalla tutustumme Puistotaloon vielä oppaan
johdolla.

Hinta
395 € / hlö / 2 hh
435 € / hlö / 2 hh soluhuone
490 € / hlö / 1 hh
Hotelli: Medical Spa & Hotel Estonia

Talvitarjous
395 €/hlö

Hintaan sisältyy
•

Matka Mäkelä Oy:n tilausajokuljetus

Päivät vietetään täysihoidolla Pärnussa. Matkaan sisältyy buffetaamiainen, buffetlounas ja buffetpäivällinen.
Lisäksi hoitopäivinä on 2-4 hoitoa/pv. Bussi ja kuljettaja
ovat koko matkan ajan käytössä ja päivien aikana onkin
mahdollista osallistua kiertoajelulle sekä ostoskierrokselle Pärnussa.

•

Tallinkin meno-paluu laivamatkat kansipaikoin

•

6 yön majoitus valitussa huoneessa

•

Täysihoito hotellissa (aam. + loun. + päiv.)

•

2 lääkärintarkastusta

•

2-4 hoitoa / pv

Lauantai 3.2. 2018

•

Allasosaston käyttö

2 hoitoa aamulla. Uloskirjaus ja auton pakkaus klo 11:30.
Lounas hotellilla, jonka jälkeen lähdetään kohti Tallinnaa n. klo 12:30. Helsinkiin siirrytään Tallinkin laivalla
klo 16:30-18:30 ja kotimatka ajetaan samaa reittiä kuin
tullessa.

•

Kiertoajelu + ostoskierros Pärnussa

•

Bussin ja kuljettajan laivaus sekä majoitus

•

Järjestelykulut ja alv.

Maanantai 29.1.2018 - Perjantai 2.2.2018

TOINEN HOTELLIVAIHTOEHTO?
Kysymme sinulle halutessasi majoitusta
myös jostain toisesta Pärnun hotellista!
Kerro vain mieleinen vaihtoehto, niin
tarkistamme tilanteen.

Varaa matkasi 0207 438 310
Varaukset 27.12.2017 mennessä. Matka vaatii toteutuakseen
minimilähtijämäärän. Laskutus sähköpostitse, eräpäivä 2 viikkoa
varauksesta tai viimeistään 1 kk ennen matkaa. Varausmaksu 12€
/ paperilasku.
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Aikataulu

Medical Spa & Hotel Estonia,
Puistotalo

Bussiaikataulu*
klo 04:10
klo 04:40
klo 05:10
klo 05:20
klo 06:00
klo 07:00

Multia, matkahuolto
Keuruu, linja-autoasema
Mänttä, linja-autoasema
Vilppula, kunnantalo
Orivesi, Neste
Tampere, Lahdesjärven ABC

* Paikkakunnalla poiketaan, mikäli sieltä on lähtijöitä.

Laiva-aikataulu
klo 10:30–12:30
klo 16:30–18:30

Helsinki–Tallinna
M/S Megastar
Tallinna–Helsinki
M/S Star

Puistotalo on pidetty, perinteinen virolainen kylpylä. Se
sijaitsee kauniissa puistossa, noin kilometrin päässä keskustasta ja kuululle, pitkälle, hienohiekkaiselle rannalle on
matkaa vain reilut 300 m. Puistotalo koostuu kahdesta
osasta, joista toisessa on 8 kerrosta (hissi) ja toisessa 4
kerrosta (hissi 3. kerrokseen saakka). Talo on rakennettu
1977 ja se on peruskorjattu 2000–2002, 2013, 2014. Ruokailutilat uusittiin 2004 ja aula 2005. Uusi sauna-osasto ja
vesipuisto avattiin alkuvuodesta 2009.
Puistotalossa on baari sekä ruokasali, jossa täysihoitoon kuuluvat ateriat tarjoillaan. Lisäksi löytyy aulasta
pieni kioski, apteekki, optikko ja kauneussalonki. Kaikissa majoituskerroksissa on myös seurustelutilat. Uudella
sauna-ja uima-allasosastolla on kolme uima-allasta (yksi
lapsille), kaksi poreallasta, höyry-, löyly ja suolasaunat
sekä japanilainen allas.
Huoneita on yhteensä 177, joista 134 on kahden hengen huoneita ja 40 soluhuoneita, joissa kahdella yhden
hengen huoneella on yhteinen wc ja suihku sekä muutama kolmen hengen huone. Kaikissa huoneissa on muovi-tai laminaattilattia, erilliset vuoteet, puhelin, tv sekä
kylpyhuoneessa suihku ja wc.
5. kerroksen ravintolassa tarjoillaan aamiainen klo
07:00–10:00, lounas klo 12:00–14:00 ja päivällinen klo
17:00–19:00. Allasosasto on käytössä vapaasti hoitokortilla Puistotalon asukkaille klo 06:30–17:00 ja on tämän
jälkeen käytössä maksua vastaan klo 22:00 asti.

HUOM!

Oma bussi
ja kuljettaja
mukana koko
matkan ajan!

Muistathan ottaa matkalle mukaan passin tai
poliisiviranomaisen myöntämän henkilökortin
– vaikka niitä ei satamassa tarkistettaisi,
pyydettäessä ne on pystyttävä näyttämään!
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