19.4.-22.4.2019 PÄÄSIÄISMATKA RAKVEREEN
AQVA HOTEL & SPA**** KYLPYLÄHOTELLIIN
PÄIVÄRETKIMAHDOLLISUUS KUREMÄEN LUOSTARIIN
Rakvere on Länsi-Virumaan maakuntakeskus sekä kultturillinen ja koulutuksellinen keskus.
Kaupunkioikeudet Rakvere sai jo vuonna 1302 ja se tunnetaan parhaiten historiallisesta 1100 – 1200
-lukujen vaihteessa rakennetusta linnastaan. Linnan läheisyydessä sijaitsee kaupungin tunnusmerkki,
seitsemän metriä pitkä, neljä metriä korkea ja seitsemän tonnia painava graniittinen alkuhärkää
kuvaava Tarvas-patsas.
Rakveren Aqva Hotel & Spa on Viron parhaimmistoon kuuluva neljän tähden kylpylähotelli 100 km:n
etäisyydellä Tallinnasta. Hotellissa on 120 kaikilla mukavuuksilla varustettua huonetta ja 240 vuodepaikkaa. Huoneiden varustukseen kuuluu kylpyhuoneen lisäksi mm. TV, minibaari, ilmastointilaite,
langallinen ja langaton internet, puhelin, hiustenkuivaaja ja kylpytakki. Huoneet ovat savuttomia ja
tupakointitila sijaitsee hotellin ensimmäisessä kerroksessa, jossa sijaitsevat myös ravintolapalvelut.
Kylpylähotellin Aqva-vesipuistossa riittää tekemistä niin nuorille kuin hieman vanhemmillekin kylpylävieraille. Nautiskelijoille on vastavirta-allas, aaltoallas, rentouttavia vesihierontapisteitä, ulkoallas,
porealtaita ja valoefektein varusteltu Black Hole-putkiliukumäki. Lastenaltaita on kaksi, isommille ja
pienemmille vesipedoille, molemmille omansa. Ja uimareille löytyy kuusiratainen 25 metriä pitkä
matkauintiin soveltuva allas. Aqvan saunakeskuksessa valittavina on seitsemän erilaista saunaa:
infrapunasauna, höyrysauna, höyryaromisauna, matalalämpöinen sanarium-leposauna, höyrysuolasauna sekä perinteinen sauna sitrustuoksulla tai ilman.
Hotellivieraat voivat käyttää vesipuiston palveluita rajoituksetta sen aukioloaikoina.
Kylpylähotellin Spa-osasto on erikoistunut hoitotarjontaan, jonka runsaasta hoitovalikoimasta löytyy
niin kehoa kuin mieltäkin hemmoittelevia hoitoja ja kauneuspalveluita käsille, jaloille ja koko keholle.
Käymme tutustumassa matkan aikana myös Narvaan ja Narvan linnaan oppaan johdolla ja käymme
ostoksilla Põhjakeskuksessa, Liliinan pellavatehtaanja Eesti Porselanin tehtaanmyymälöissä.
Lauantaina on mahdollisuus vierailla hotellin järjestämällä opastetulla vierailulla Kuremäen luostarissa,
joka on perustettu vuonna 1892, retken hinta on 20 - 25 € / henkilö
MATKAOHJELMA JA BUSSIN AIKATAULU:
05.30
07.45
08.30 / 10.00
09.00 – 11.15
11.45 – 12.00
14.30 – 15.00
15.00 – 22.00
24.00

19.4.2019 PERJANTAI:
Marttila – Vaskio – Halikko – 6.10 Salon tori – Muurla – 6.40 Kivihovi – 7.00 ABC Lohja
Saapuminen Helsinkiin, Länsisatamaan ja matkalippujen nouto ja jako bussissa
Aamiaiskattaukset laivalla, + 14,00 aikuinen ja + 8 € nuori, 6 – 17 v
Eckerö Linen M/S Finlandia matkaa kohti Tallinnaa,
Tallinnaan jäävien asiakkaiden jättö hotelleihin ja lähtö kohti Rakverea ja pysähdymme
Rakveressa ennen hotellille menoa 80 liikkeen Põhjakeskus-ostoskeskukseen
Saapuminen Aqva Hotel & Spa -kylpylähotelliin, ja majoittuminen huoneisiin
Vesipuisto, saunakeskus ja kuntosali ovat asiakkaiden käytössä rajoituksetta
Sisääntulokerroksen ravintolat Fresco ja Fiore sulkeutuvat

20.4.2019 LAUANTAI:
06.00 – 10.00
07.00 – 11.00
08.00
09.00 – 09.30
10.00 – 15.00
22.00
24.00

Aamu-uinti
Aamiainen ravintola Fioressa
Vesipuisto ja saunakeskus sekä kuntosali (klo 9.00) avautuvat
Liliinan pellavatehtaan tehtaanmyymälä omalla bussilla
Retki vuonna 1892 perustettuun Kuremäen luostariin suomenkielisen oppaan johdolla ja
paikallisella bussilla, hintaan sisältyy kahvi ja kahvileipä, retken hinta 20–25 € / hlö
Vesipuisto ja saunakeskus sulkeutuvat
Ravintolat Fresco ja Fiore sulkeutuvat

21.4.2019 SUNNUNTAI:
06.00 – 10.00 Aamu-uinti
07.00 – 11.00 Aamiainen ravintola Fioressa
08.00
Vesipuisto ja saunakeskus sekä kuntosali (klo 9.00) avautuvat
10.00 – 16.00 Retki Narvaan, jossa tutustumme oppaan johdolla mm. Narvan kaupunkiin, 1270 -luvulla
tanskalaisten perustamaan Narvan linnaan ja nautimme myös kahvit Narvassa
22.4.2019 MAANANTAI:
06.00 – 08.00
07.00 – 08.15
08.30 – 08.45
10.15 – 11.10

Aamu-uinti
Aamiainen ravintola Fioressa
Huoneiden luovutus ja matkatavarat bussiin ja lähtö kohti Tallinnaa
Saapuminen Tallinnaan ja asiakkaiden nouto hotelleista sekä käyntimahdollisuus
SuperAlkossa,
11.15
Saapuminen satamaan
11.20
Bussi ja matkustajat omia reittejään laivaan, laivan ovet suljetaan klo 11.30
12.00
Lounaskattaus laivalla alkaa, + 24,00 €
12.00 – 14.15 Eckerö Linen M/S Finlandia matkaa kohti Helsinkiä ja Helsinkiin saapumisen jälkeen
välittömästi lähtö kohti kotiseutua

MATKAN HINTA

253,00 € / HENKILÖ

1H-huonelisä + 140 € / 3yötä

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
- bussi- ja laivamatkat ja bussi mukana Rakveressa
- matkustajien majoitus Aqva Hotel & Spassa jaetussa kahden hengen standardhuoneessa
- aamiainen hotellilla ja hotellin vesipuiston- ja saunakeskuksen ja kuntosalin rajaton käyttö
- käynnit bussilla Lilinnan tehtaanmyymälässä ja Põhjakeskuksen kauppakeskuksessa
LISÄHINTAAN ENNAKKOON VARATTAVISSA:
- laivalle menomatkan aamiainen, +14 €, paluumatkan lounas +24 €, B4-hytti +29 € / suunta
- hoidot ennakkovarauksella kylpylähotellin Spa-osastolta, spa@aqvahotels.ee tai +372 3260015

Aqva Hotel & Spa -kylpylähotellin kotisivuilla lisää tietoa hotellista: www.aqvahotels.ee
Matkalla tarvitaan joko voimassaoleva passi tai poliisilta saatu henkilökortti.
Lasku matkasta jaetaan bussissa paluumatkan aikana eräpäivän ollessa 24.4.2019.
Ilmoittautumiset mielellään 19.3.2019 mennessä ja lisätiedot: Rauli Koski 044-3092937 tai
suursalonmatkapalvelu@gmail.com.
19.3. jälkeen voi vielä tiedustella vapaana olevia huoneita.
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