KYLPYLÄMATKA
PÄRNUUN
17.–22.10.2022 | ma-la

Kylpylämatka Pärnuun, Viroon

Ostoksia ja
rentoutumista
kylpylähoidoissa
SYKSYISESSÄ
Pärnussa!

Lähde jälleen rentoutumaan Viron kylpyläpääkaupunkiin. Mukana Matka
Mäkelän kuljettaja ja bussi koko matkan ajan!
Kauniit rannat ja tunnelmallinen keskusta kutsuvat viettämään stressivapaata lomaa Pärnuun. Pärnun mutakylpyjen sanotaan tekevän ihmeitä
hipiälle sekä parantavan vaivan jos toisenkin ja kaupungin rikas historia
sekä iloinen nykypäivä tarjoavat elämyksiä kaikile. Rennon kylpylälomailun lisäksi voit nauttia kaupungin tunnelmasta kävelemällä Pärnujoen
rantaa pitkin tai tehdä tuliaislöytöjä mm. Rüütlin varrelta tai Vana Turg
-torilta. Pärnussa näkyy sulassa sovussa niin kaukaisen keskiajan merkit,
kuin moderni ja nopeasti kehittyvä nykypäivä.
Koko matkan ajan on mukana Matka Mäkelän kuljettaja ja bussi, jotka
kierrättävät tärkeimmät ostospaikat läpi, sekä oppaan johdolla tehdään
myös kiertoajelu Pärnussa.

Hinta

Lisämaksusta

Estonia Medical Spa / Puistotalo
435 € / hlö / 2 hh / täysihoito

27 € / hlö / buffet lounas laivalla
10 € / hlö / Iklan retki

Tervis Medical Spa
445 € / hlö / 2 hh / puolihoito
Tervise Paradiis Spa
485 € / hlö / 2 hh / puolihoito
* Kysy yhden hengen huoneen hintaa toimistoltamme!

Matkalla tulee olla mukana voimassa oleva henkilötodistus: ajokortti, kuvallinen
kelakortti, passi tai EU-henkilökortti!
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/
ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan
EU:n tietosuojalain periaatteita.

Hintaan sisältyy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matka Mäkelä Oy:n tilausajokuljetus
Tallinkin laivamatkat kansipaikoin
5 yön majoitus valitussa hotellissa
Täysi- tai puolihoito hotellissa
Lääkärintarkastus
2-4 hoitoa / pv (ti-pe)
Allasosaston käyttö
Kiertoajelu + ostoskierros Pärnussa
Bussin ja kuljettajan laivaus sekä majoitus
Järjestelykulut ja alv.

Varaa matkasi 0207 438 310
Varaukset 15.9.2022 mennessä. Matka vaatii toteutuakseen
30 lähtijää. Laskutus etukäteen, eräpäivä 15.9.2022.
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Aikataulu

Majoitus

Bussiaikataulu ma 17.10.
06:30 Multia, matkahuolto
06:50 Keuruu, linja-autoasema
07:15 Petäjävesi, Kyläsepän pysäkki
07:50 Jyväskylä, Harjukadun tilausajolaituri
08:35 Jämsä, Shell
10:45 Lahti, ABC Renkomäki

Estonia Medical Spa / ent. Puistotalo

12:30 Helsinki, Länsiterminaali
Laiva-aikataulu 17.10. // 22.10.
ma 17.10. 13:30–15:30 Helsinki–Tallinna
Megastar
la 22.10. 13:30–15:30
Tallinna–Helsinki
MyStar
Estonia Medical Spa

Puistotalo on pidetty, perinteinen virolainen kylpylä, joka
sijaitsee kauniissa puistossa, noin kilometrin päässä keskustasta ja kuululle, pitkälle, hienohiekkaiselle rannalle on
matkaa vain reilut 300 m. Puistotalossa on baari sekä ruokasali, jossa täysihoitoon kuuluvat ateriat tarjoillaan.
Lisäksi löytyy aulasta pieni kioski, apteekki, optikko ja kauneussalonki. Kaikissa majoituskerroksissa on myös seurustelutilat. Standard-huoneista avautuu näköala kaupungille,
merelle tai puistoon. Huonevarustukseen kuuluu muovi-tai
laminaattilattia, puhelin, tv, pyyhe, kylpytakki sekä oma
kylpyhuone.
Estonia Medical Spa:ssa on suurin osa asiakkaistamme
sekä kuljettaja, ja muista hotelleista olemme varanneet
pienemmät kiintiöt.
Tervis Medical Spa
Tervis Kylpylä koostuu seitsemästä toisiinsa lasikäytävin
yhdistetystä rakennuksesta, joita pitkin pääsee niin ruokailuihin, aamuvoimisteluun kuin muihinkin hoitoihin. Hotellin
välittömässä läheisyydessä sijaitsevat huvisatama sekä
historiallinen Pärnun aallonmurtaja. Kypyläosastolla voit
nauttia mm. aamuvoimistelun lisäksi vesivoimistelusta
sekä porealtaan kuohuista ja erilaisista saunoista. Tervis
Kylpylän kaikki huoneet ovat savuttomia sekä allergikoille
sopivia. Standard-huoneiden varustukseen sisältyy mm. tv,
suoravalintapuhelin, jääkaappi sekä oma kylpyhuone.

Iklan retki
Matkan aikana on mahdollista lähteä ostosretkelle Viron
ja Latvian rajalla sijaitsevaan kaupunkiin, Iklaan. Retkelle
lähdetään iltapäivällä, jotta aamupäivällä ehtii hyvin nauttia
kylpylähoidoista hotellissa. Ikla sijaitsee noin tunnin
ajomatkan päässä Pärnusta, ja hotellille palataan takaisin
ennen päivällistä. Ilmoittautua voit joko etukäteen, tai
matkan aikana kuljettajalle. Retken hinta 10 eur/hlö.

Tervise Paradiis Spa
Tervise Paradiis on neljän tähden kylpylähotelli meren
rannalla. Hotellilla on kylpylä, kuntokeskus, keilahalli, á la
carte- ja buffet -ravintolat, baareja sekä Viron suurin vesikeskus. Rentouttavan loman takaavat viihtyisät standard
-huoneet, joiden varustukseen kuuluu mm. kylpyhuone,
suoravalintapuhelin, tv, aamutakit, hiustenkuivain sekä
minitallelokero.

Estonia Medical Spa
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