
Kylpylämatka Pärnuun 29.3.-5.4.20 (su-su)! 
 

 

Matkaohjelma: 

29.3. (su)  Lähtö oheisen aikataulun mukaan Helsinkiin, josta m/s Viking XPRS  

lähtee Katajanokalta klo 10:30 ja Tallinnaan saavutaan klo 13:00.  

Bussimatka Tallinnasta Pärnuun, joka on 130 km. 

Majoittuminen Emmiin ja päivällinen. 

 

ma-la   Aamiainen, lounas ja päivällinen päivittäin. 

   Lääkärintarkastus ja 2-3 hoitoa/päivä kuutena päivänä viikon aikana lääkärin  

   määräyksen ja kylpylävieraan kunnon mukaan. Katso kohta ”Hoitopaketti”. 

     

5.4. (su)  Aamiaisen jälkeen klo 09:00 halukkaat voivat lähteä bussin mukana 

   Latvian”rajakauppaan” juomaostoksille. 

   m/s Viking XPRS lähtee Tallinnasta klo 15:30 ja saapuu Helsinkiin klo 18:00. 

    Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 

 

Matkan hinta  400 €/hlö     Emmi 2-hengen huoneessa (täysihoitoruokailut) 

          
Hintaan sis.  * bussikuljetukset ohjelman mukaan Pärnuun ja takaisin    

* laivamatkat kansipaikoin Viking Linella  

* kylpyläpaketti ja täysihoitoruokailut  

* tulo- ja seurantalääkärintarkastus  

* 2-3 hoitoa päivässä kuutena päivänä viikon aikana 

* aamuvoimistelu 

* kahvit päivittäin klo 15-16 

* sauna kaksi kertaa viikon aikana  

* Latvian puolella ”rajakauppakäynti” 

 

Lisämaksusta              Yhden hengen huone: 125 €/ viikko (Emmi)      

    Laivalla: hytti ja ruokailut laivayhtiön hinnaston mukaan. 

 
Tiedoksi  Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti. 

Varauksen yhteydessä tarvitsemme matkustajan nimen ja syntymäajan.  

   

Maksu   Matkan maksu 29.2.20 mennessä.  

   Lähempänä lähtöpäivää varatun matkan maksu heti! 

    

Hotelli Emmi  Rauhallinen, viihtyisä perhehotelli 2,5 km keskustasta. 

Osoite: Laine 2, 80016 Pärnu  puh. +372 44 76444 

 

Hoitopaketti:  - täyshoitoruokailut (aamiainen lounas ja päivällinen); alkaen  

      menopäivän päivällisellä ja päättyen lähtöpäivänä aamiaiseen 

   -  2 x kokovartalohieronta 50 min.     

   -  2 x osahieronta 25 min.  

   -  2 x yrtti-porekylpy 15 min.                           

   -  1 x infrapunasauna 30 min. 

   -  1 x vesihieronta 15 min.                               

   -  3 x osokeriitti-parafiinihoitohoito 15-20 min. 

   -  2 x suolahuone 30 min.               

   -  2 x lääkintävoimistelu 30 min.                 Palvelumaksu 5 €/varaus.    



Asiakkaan peruessa matkansa noudatamme seuraavia maksu- ja peruutusehtoja: 

Peruutus  * 31 vrk ennen matkan alkua veloitetaan 25 €/hlö 

             * 30-14 vrk ennen matkaa veloitetaan 100 €/hlö  

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

Suosittelemme matkavakuutuksen sekä vakuutuksen yhteyteen peruu- 

tusturvan ottamista omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen  

tehtyänne. Ennen matkan alkua tai matkan aikana tapahtuvan sairauden 

tai tapaturman sattuessa matkanjärjestäjä ei enää suorita takaisinmaksua.    

   

 

Bussiaikataulu lähtö  paikkakunta    paluu   

 

   05:00  Vammala, la-asema   22:50 

   05:15  Kiikka, uimahalli   22:35 

   05:20  Äetsä, Pehula tori   22:30   

   05:40  Huittinen, Härkäpakari  22:10 

   05.55  Vampula, Op:n luota   21:50 

   06:10  Alastaro, R-kioski   21:30 

   06.20  Hirvikoski, apteekin pysäkki  21:20 

   06:30  Loimaa Osuuspankki  21:10 

06:45  Ypäjä, Pysäkin paikka   20:55 

07:00  Jokioinen, S-marketin piha  20:40  

07:15  Autokeidas (tauko)   20:25 

07:30  Forssa, tilausajolaituri  20:10  

08:10  Karkkila, la-asema   19:30 

08:30  Vihti kk, la-asema   19:10 

08:40  Nummela, la-asema   19:00 

09:30  Helsinki, satama            n.    18:30   

10:30  laiva lähtee / saapuu (Hel)  18:00   

   13:00  laiva saapuu / lähtee (Tal)  15:30 

 

Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Katso laskusta 

ilmoittamasi lähtöpaikkakunta ja pysäkki. Bussimme kulkee pysäkkien 

kautta vain mikäli niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä. 

Muilta kuin ohjelmassa mainituilta pysäkeiltä kyytiintulo omalla vastuulla. 

 

 

Varaukset  Matka-Merilä Oy       

   Kartanonkatu 4 

30100 Forssa 

 

puh. 020-7890 460 tai 040-5488 350 

 

e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi    
 

 


