
Joulun kylpylämatka Pärnuun 20.-27.12.2020 (su-su)! 
                - Hotelli Emmi tai Tervis 1./2. talo tai Tervise Paradiis 
 

Matkaohjelma: 

20.12. (su)  Lähtö bussilla aikataulun mukaan Helsinkiin Katajanokalle, josta m/s Viking 

   Viking XPRS lähtee klo 10:30 ja saapuu Tallinnaan klo 13:00.  

   Bussikuljetus Pärnuun (ajomatka 130 km). Majoittuminen ja illallinen. 

 

su-la   Ruokailut ja hoidot päivittäin. Hoitoja ei kuitenkaan 25.12.20.  

   Hotelli- ja kylpyläkohtaisesti Hoitopakettiin / Terveyspakettiin kuuluvat hoidot! 

   Lauantaina  

    

27.12. (su)  Aamiainen ja huoneiden luovutus. Paluumatka Pärnusta alkaa klo 08:00 ja 

   Tallinnassa vielä pieni kauppakäynti Kochi Aidad-pihassa. 

      Matkatavarat tuliaisineen saavat olla bussissa laivamatkojen ajan (ei savukkeet). 

Paluumatka Tallinna-Helsinki klo 12:00-14:15 Eckerö Linen m/s Finlandialla. 

Bussikuljetus lähtöpaikkakunnille. 

    

Matkan hinta   455 €/ hlö     Hotelli Emmi / th            2-hengen huoneessa 

   555 €/hlö      Tervis 1./2. talo / ph      2-hengen huoneessa  

   625 €/hlö Tervise Paradiis / ph      2-hengen huoneessa 
    

Hintaan sis.  * bussikuljetukset ohjelman mukaan; oma bussi vie ja noutaa kylpylästä 

   * laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoin Eckerö Linella 

* majoitus Hotelli Emmi: 2-hengen huoneessa täysihoitoruokailuin ja 

   majoitus Tervise Paradiis ja Tervis 1./2. talo: 2-hengen huoneessa  

   puolihoitoruokailuin 

Vain Hotelli Emmi: joulupäivällinen buffet-pöydästä ja myös joulupukki 

   vierailee illan aikana, saunan käyttö, virkistävä kahvihetki joka päivä klo 15-16 

Vain Tervis 1./2. talo: vesipuistossa aamuvoimistelu ma-pe, uima-hallin ja     

 saunan käyttö klo 06:30-15:00, kuntosalin käyttö joka päivä klo 06:30-15:00 

Vain Tervise Paradiis: spa- ja saunakeskus ma-to klo 6:30-17:00 ja  

 pe-su klo 06:30-22:00, kuntosalin käyttö klo 06:30-22:00 

*Hoitopakettiin kuuluvat – katso erikseen 

 

Lisämaksusta  Laivalla menossa: joulubrunssi    24 €/aik. 

 paluussa: buffet-joulupöytä       32 €/aik.   

 hytti / suunta laivayhtiöiden hinnaston mukaan    

     Hotellissa H1 su-su: 130 €/Emmi   150 €/Tervis 1./2.talo   240 €/ Paradiis 

       

Matkan maksu  Ennakkomaksu 100 €/hlö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 20.11.20. 

   Jos matkan alkuun vähemmän kuin kuukausi, matkan maksu heti.   

             

Hotelli Emmi*** Pieni, viihtyisä hotelli noin 2,6 km Pärnun keskustasta. 

   Osoite Laine 2, Pärnu puh. + 372 44 76444 www.emmi.ee 

 

Tervis 1./2. talo**** Viihtyisä kylpylähotelli keskustassa. 

   Osoite: Seedri 6, Pärnu puh. +372 44 50111 www.spa.ee 

    

Tervise Paradiis**** Suosittu kylpylähotelli ranta-alueella. 

   Osoite: Side 14, Pärnu puh. + 372 445 1600      www.spa.ee 

 

                             Toimistomaksu 5 €/lasku.   

     

http://www.emmi.ee/
http://www.spa.ee/


 

Tiedoksi  Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi tai virallinen EU- henkilökortti. 

Varauksen yhteydessä tarvitsemme matkustajan nimen ja syntymäajan. 

Matka edellyttää vähintään 26 maksavaa matkustajaa. 

 

 

Asiakkaan peruessa matkansa noudatamme seuraavia maksu- ja peruutusehtoja: 

Peruutus  * aiemmin kuin 30 vrk ennen matkan alkua veloitetaan 50 €/ hlö 

              * 30-14 vrk ennen matkaa veloitetaan 150 €/ hlö  

* 13-0 vrk ennen matkan alkua veloitetaan koko matkan hinta. 

Suosittelemme matkavakuutuksen sekä vakuutuksen yhteyteen peruutus- 

turvan ottamista omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen  

tehtyänne. Ennen matkan alkua tai matkan aikana tapahtuvan sairauden 

   tai tapaturman sattuessa matkanjärjestäjä ei enää suorita 

takaisinmaksua.      

 

lähtö  paikkakunta    paluu   
   05:05  Vammala, la-asema   19:45 

   05:20  Kiikka, uimahalli   19:30 

   05:25  Äetsä, Pehula tori   19:25   

   05:40  Huittinen, Härkäpakari  19:05   

   05:55  Vampula, Op:n luota   18:25 

   06:10  Alastaro, R-kioski   18:05 

   06:20  Hirvikoski, apteekin pysäkki  17:55 

   06:30  Loimaa Osuuspankki   17:45 

06:45  Ypäjä, Pysäkin paikka   17:30 

07.00  Jokioinen, S-Marketin piha  17:15  

07:15  Autokeidas (tauko)   16:55 

07:30  Forssa, tilausajolaituri   16:40  

08:10               Karkkila, la-asema   16:00 

08:30  Vihti kk, Linjala   15:40 

08:40  Nummela, la-asema   15:30 

09:30  Helsinki, satama        n.    14:45   

10:30  laiva lähtee Hki/ saapuu Hki  14:15   

          

   Kokoontuminen on 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.  

   Katso laskusta ilmoittamasi lähtöpaikkakunta/pysäkki.  

   Bussimme kulkee ilmoitettujen pysäkkien kautta, vain mikäli 

   niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä.   

 
 

Varaukset  Matka-Merilä Oy 

Säästöpankinkatu 2, 2. krs, 30100 Forssa        

puh. 040-5488 350  ja 0400-280 582 (1.10.2020 alkaen)    

  

e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi     

  

 

 

 

 

 

 

mailto:matkatoimisto@matka-merila.fi


 
Hotelli Emmi  Hoitopakettiin kuuluvat hoidot: 

Hoitopaketti   1 x kokovartalohieronta 50 min. 1 x osahieronta 25 min. 

1 x yrttiporekylpy 15 min.  2 x osokeriitti-parafiinihoito 15-20 min. 

2 x suolahuone 30 min.   1 x infrapunasauna 30 min. 

    1 x vesihieronta 15 min.              1 x lääkintävoimistelu 30 min. 

 

 

Tervis 1./2. talo  Enintään kolme (3) lääkärin suosittelemaa hoitoa (yht. 18 hoitoa) seuraavista: 

Hoitopaketti  klassinen hieronta 23 min., yrtti-helmikylpy, vedenalainen suihkuhieronta,  

   parafiini-osokeriittihoito, mutahoito, pyörrekylpy jaloille, hoitomutanaamio  

   jaloille, suolahoito, valohoito, venytyshoito, kylmähoito, ultraäänihoito,   

   magneettihoito, sähköhoidon eri muodot, inhalaatio tai maissijauhohieronta  

   käsille, parafiinihoito käsille, vesivoimistelu tai lääkintävoimistelu,   

   kiertoharjoittelu kuntosalissa, kylmä parafiinihoito, kehonkoostumusmittaus, 

   vesipatjahieronta. 

 

 

Tervise Paradiis Lääkärin suosittelema enintään 3 hoitoa/hoitopäivä (15 hoitoa) seuraavista 

Hoitopaketti  -vesivoimistelu, lääkintävoimistelu, henkilökohtainen lääkintävoimistelu 

   -yrttihelmikylpy, lämmin maavahakääre, parafiinihoito käsille 

                -pyörrekylpy käsille tai jaloille, vedenalainen suihkuhieronta, 

   -suolakammion luonnollinen hoito, venytyshoito, ultraäänihoito, magneettihoito, 

    sähköhoito, inhalaatio, klassinen ruotsalainen hieronta 23 min. 

    

 

Tervetuloa joulun hemmottelulomalle Pärnuun!          

            


