24.3.-30.3.2019 KYLPYLÄMATKA PÄRNUUN
VIIKING SPA-KYLPYLÄÄN
Vuonna 1251 perustettu Pärnun kaupunki sijaitsee Riian lahden rannalla Viron lounaisosassa ja keskiajalla se oli yksi vilkkaimmista Hansakaupungeista.
Via Baltika -tien varrella sijaitseva Pärnu on vehreä kaupunki ja tunnettu runsaista
puistoistaan ja valkeasta, matalavetisestä hiekkarannastaan. Pärnun vilkas kulttuurielämä,
lukuisat kahviot, ravintolat ja yökerhot tarjoavat runsaasti nähtävää, tehtävää ja ajankulua.
Pärnu on kuuluisa myös kylpyläkaupunkina ja ensimmäinen terveyshoitoja antava
kylpylä avattiin jo 1800-luvun alkupuolella. Nykyään neljä suurinta kylpylää ovat
Estonia Spa, Tervis Spa, Wasa Spa ja Viiking Spa.
Viiking Spa -kylpylä aloitti toimintansa 1993 ja on sen jälkeen laajentunut neljän
rakennuksen kokonaisuudeksi, jotka yhdistyvät toisiinsa käytävin. Majoitushuoneita on
154, jotka on luokiteltu standard- ja superiorhuoneiksi. Superiorhuoneissa on parveke ja
kesäaikana käytössä oleva kylmäilmastointi. Heinäkuussa 2015 avautui kylpylän uusi
Viiking Saaga sauna- ja allasosasto, jossa on useita erilaisia saunoja, mm. Viikinkien
kotasauna, vesihierontapisteitä, poreallas ja vastavirta-allas.
Kylpylä sijaitsee historiallisen Vallikraavin ja Ruotsin vallan ajalta olevan Tallinnan
portin vieressä ja kylpylästä on keskikaupungille ja rantaan lyhyt kävelymatka.
24.3. - 30.3.2019 KYLPYLÄMATKAN SISÄLTÖ JA OHJELMA :
- Bussimatkat ja bussi mukana Pärnussa ja ajoreitti:
Marttila – Vaskio – Halikko – Salo – Muurla – Suomusjärvi – Kivihovi – Saukkola –
Lohja – Lohja as. – Länsisatama, Helsinki, matkan varrelta pääsee myös bussiin
- Laivamatkat kansipaikoin; meno Eckerö Linen Helsingistä klo 9.00 lähtevällä M/S
Finlandialla ja paluu Eckerö Linen Tallinnasta klo 12.00 lähtevällä M/S Finlandialla
- 6 vrk:n majoitus jeatussa 2 hengen huoneessa, Viiking Span standard- tai superiorhuoneissa,
joko puoli- tai täysihoitoruokailuilla, oman valinnan mukaan :
puolihoitoruokailuun kuuluvat aamiaiset ma – la ja päivälliset su – pe ja
täysihoitoruokailuun kuuluvat aamiaiset ma – la, lounaat ma – pe ja päivälliset ma – pe

- Lääkärintarkastus sekä 3 hoitoa päivässä, maanantai – perjantai lääkärin kanssa tehdyn
hoito-ohjelman mukaan seuraavista hoidoista, joiden kestoajat ovat hoidosta riippuen
10 – 30 min / hoito:
vesihieronta, yrttikylpy, osokeriitti-parafiinihoito, rypsihoito käsille, osahieronta,
paikallinen kylmähoito, hierontatuoli, darsonvalisaatio, ultraäänihoito, inhalaatiohoito, sähköhieronta, magneettihoito, jalkojen laskimohoito geelillä, valoterapia,
rentoutushoito, lääkintävoimistelu joko yksilöllisesti tai ryhmässä, vesivoimistelu
ryhmässä, porekylpy merisuolalla tai jalkakylpy merisuolalla
- Vuonna 2019 kuuluu pakettiin 1 lisähoito viikossa seuraavista vaihtoehdoista:
hierontatuoli, valohoito, verensokerin, kolesterolin,tai hemoglobiinin tutkimus,
virtsakoe, PSA-testi tai suolahoito
- Menopäivän iltana pikainen kävelykierros Pärnun kävelykadulla kuljettajan johdolla ja
alkuviikolla kaupunki- ja ostoskierros omalla bussilla paikallisen oppaan johdolla
sekä loppuviikolla opastettu retki Latvian rajalle ja kierroksen aikana nautimme
myös matkan hintaan sisältyvän kahvin kahvileivän kera ja käymme ostoksilla
Latvialaisessa tavaratalossa ja tutustumme Latvian SuperAlkon tarjontaan
Kylpylämatkan hinta jaetussa kahden hengen huoneessa:
puolihoitoruokailuilla standardhuoneessa
superiorhuoneessa

369 € / henkilö, 5 huonetta
399 € / henkilö, 8 huonetta

Täysihoitoruokailulisä + 20 € / 5 pv / sisältäen lounaan maanantai – perjantai.
Mikäli asiakas ei halua terveyshoitoja, vaan vain majoituksen ruokailuilla,
on hyvitys tällöin 40 € / 6 vrk, valitusta ruokailuvaihtoehdosta riippuen.
28.1.2019 mennessä ilmoittautuville ennakkoilmoittautujan alennus, -15 € / henkilö.
Lisähintaan ennakkoon varattuna:
- 1-hengen huonelisä:
- aamiainen laivalla:
- lounas laivalla:
- hytti laivalla / suunta

standardhuone
superiorhuone
menomatkalla
paluumatkalla
B4-hytti

+ 110 € / 6 vrk
+ 160 € / 6 vrk
+ 14 € / hlö
+ 22 - 24 € / hlö
+ 29 - 34 € / hlö

Matkalasku jaetaan bussissa paluumatkan aikana eräpäivän ollessa 2.4.2019.
Matkalla tarvitaan joko voimassa oleva passi tai henkilökortti ja muistathan tarkistaa
matkavakuutuksen voimassaolon hyvissä ajoin ennen matkan alkamista.
Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot: Rauli Koski, 044-3092937 tai
suursalonmatkapalvelu@gmail.com
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