
 

 

    Viikon kylpylämatka Toila Spa  

   31.10.-7.11.2021 (su-su)!        
 

Matkaohjelma:  

31.10. (su)  Lähtö oheisen aikataulun mukaan Helsingin Länsisatamaan (T2), josta  

   Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee klo 09:00.  

   Tallinnaan satamaan saavutaan klo 11:15, josta Toila Spa:n bussi odottaa 

    ja kuljettaa Toilan kylpylään (ajomatka noin 170 km). 

   Majoittuminen kylpylään ja päivällinen. 

 

1.-6.11. (ma-la) Aamiainen ja yksi ruokailu päivittäin (puolihoito). 

   Joka päivä (ma-la) kolen (3) hoitoa, jotka määritellään lääkärin 

   vastaanotolla (hieronta on joka toinen päivä). 

   Pakettiin sisältyy uimahallin, saunakeskuksen, kuntosalin ja aroma- 

   rentoutushuoneen rajaton käyttö aukiolo-aikoina. 

  

7.11. (su)  Aamiaisen jälkeen lähdetään Toila Spa:n bussilla kohti Tallinnaa, jossa 

   Kochi Aidad-pihassa Matka-Merilän bussi odottaa klo 09:45. 

   Pieni ostosaika jää kauppaan. 

   Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee Tallinnasta klo 12:00 ja saapuu 

   Länsiterminaaliin (T2) klo 14:15. Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 

 

Matkan hinta  490 €/hlö     2-hengen huoneessa (puolihoitoruokailut) 

    
Hintaan sis.  * bussikuljetukset ohjelman mukaan Toilaan ja takaisin    

* laivamatkat kansipaikoin Eckerö Linella menne tullen  

* kylpyläpaketti majoituksella 2-hengen huoneessa  

* puolihoitoruokailut aamiainen ja lounas tai päivällinen; alkaen 

   menopäivän päivällisellä ja päättyen lähtöpäivänä aamiaiseen 

* uimahallin, saunakeskuksen, kuntosalin ja aroma-rentoutushuoneen 

   rajaton käyttö aukiolo-aikoina 

 

Lisämaksusta             Laivalla: aamiainen 15 €/aikuinen      buffet 30 €/aikuinen 

       hytti/suunta 29 €B-luokka      39 €/A-luokka 

   Huone yhdelle:  90 € / viikko 

       lisämaksu täysihoitoruokailusta 35 €/hlö (koko viikko) 

               

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

Varauksen yhteydessä tarvitaan matkustajan nimi ja syntymäaika. 

 

Huom!   Ohjeet viranomaisten antamista matkustusmääräyksistä toimistosta! 

   

                                           Toila SpaPaketin hoitovalikoimaan saa tutustua täällä: 

                     https://www.toilaspa.ee/fi/laakinnalliset-ja-spa-hoidot/hoitopaketin-valinta/ 
 

 

https://www.toilaspa.ee/fi/laakinnalliset-ja-spa-hoidot/hoitopaketin-valinta/


 

 

Asiakkaan peruessa matkansa noudatamme seuraavia maksu- ja peruutusehtoja: 

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

 

 

Bussiaikataulu  lähtö  paikkakunta    paluu   
   03:50  Vammala, la-asema   19:45 

   04:05  Kiikka, uimahalli   19:30 

   04:10  Äetsä, Pehula tori   19:25   

   04:25  Huittinen, Härkäpakari    

   04:55  Alastaro, R-kioski   18:05 

   05:05  Hirvikoski, apteekin pysäkki  17:55 

   05:15  Loimaa Osuuspankki   17:45 

05:30  Ypäjä, Pysäkin paikka   17:30 

05:45  Jokioinen, S-Marketin piha  17:15  

06:00  Autokeidas (tauko)   16:55 

06:15  Forssa, tilausajolaituri   16:40  

06:55               Karkkila, la-asema   16:00 

07:15  Vihti kk, Linjala   15:40 

07:25  Nummela, la-asema   15:30 

08:00  Helsinki, satama        n.    14:45   

09:00  laiva lähtee Hki/ saapuu Hki  14:15   

    

   Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.  

 

 

Varaukset  Matka-Merilä Oy       
   Säästöpankinkatu 2, 2. krs, 30100 Forssa 

   Puh. 040-5488 350, 0400-280 572 

   matkatoimisto@matka-merila.fi 

   www.matka-merila.fi 
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