
Virkistys- tai hotellimatka Pärnuun 11.-14.8.22 (to-su)! 
                       unohda hetkeksi arjen kiireet – rentoudu ja nauti 
                                   
Matkaohjelma: 

11.8. (to)        Lähtö oheisen aikataulun mukaan Helsingin Länsisatamaan (T2), josta Eckerö 

   Linen m/s Finlandia lähtee klo 09:00. Bussimatka Tallinna-Pärnu (130 km).  

  Majoittuminen. 

 

12.-13.8. (pe-la) Aamiainen päivittäin. Hoidot sekä ruokailut kylpyläkohtaisesti! 

  Hotellimatkalaisille aamiaisen jälkeen vapaata aikaa Pärnussa. 

 

14.8. (su)  Aamiainen ja huoneiden luovutus. Klo 10:00 lähdetään bussilla Tallinnaan, 

  jossa käynti Kochi Aidadassa sekä kauppakeskuksssa. 

   Paluumatka Tallinnasta Helsinkiin Eckerö Linella klo 18:30-21:00. 

  Bussikuljetus lähtöpaikkakunnille. 

 

Virkistysmatkan hinta   365 €/hlö   Tervis H2 virkistyspak. ph  H1-lisä 80 €/3 yötä 

  385 €/hlö Emmi  H2 virkistyspak.  th  H1-lisä 80 €/3 yötä 

    
Hintaan sisältyy * bussikuljetukset aikataulun mukaan Pärnuun ja takaisin 

  * laivamatkat kansipaikoin Eckerö Linella 

* majoitus 2-hengen huoneessa puoli- tai täyshoidolla (aamiainen ja päivällinen     

Tervis ½-talo) tai (aamiainen, lounas ja päivällinen Emmi) alkaen menopäivän      

päivällisellä ja päättyen lähtöpäivänä aamiaiseen.  

* virkistyspaketin hoidot (Katso kohta Virkistyspaketti). 

* uima-altaiden sekä kuntosalin käyttö (vain Tervis)  

* sauna 

 

Hotellimatkan hinta 315 €/hlö Emmi H2 aamiaisella                        H1-lisä 80 €/3 yötä 

 305 €/hlö    Koidula park H2 aamiaisella  H1-lisä 60 €/3 yötä 

 330 €/hlö   Tervis H2 aamiaisella           H1-lisä 80 €/3 yötä 

 
Hintaan sisältyy * bussikuljetukset aikataulun mukaan Pärnuun ja takaisin 

  * laivamatkat kansipaikoin Eckerö Linella 

* majoitus 2-hengen huoneessa aamiaisella 

  
Lisämaksusta Laivalla: Aamiainen           17 €/ aik.          8 €/6-17 v. 

                  Buffet-ruokailu   32 €/ aik.    16 €/6-17 v. 

                                                Hytti:  B-hytti 25 € (meno) 29 €/ (paluu)    A-hytti  35 € (meno)  39 € (paluu) 

 

 Tervis1/2-talo****      Meren rannalla lähellä keskustaa. Sauna ja allasosasto.  

  Osoite: Seedri 6, Pärnu     puh. 372 445 447 9200       

  www.spatervis.ee 

 

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

  Osoite: Laine 2, Pärnu     puh. 372 447 6444 

  www.emmi.ee 

 

Koidula Park**+         Puistossa lähellä rantaa ja keskustaa. 

  Osoite: Kuninga 38, Pärnu         puh. 372 447 7030 

  www.koidulaparkhotell.ee 

 

http://www.spatervis.ee/
http://www.emmi.ee/
http://www.koidulaparkhotell.ee/


Virkistyspaketti Tervis ½-talo 

Hoitopäivät perjantai ja lauantai – yhteensä 4 hoitoa: 

 1) valintasi mukaan kaksi rentouttava hoitoa hoitopäivässä seuraavista: 

 - hieronta 23 min 

 - yrtti-helmikylpy, jäntevöittävä Charcot-suihku 

 - parafiini-hoitonaamio käsille, pyörrekylpy jaloille, suolakammio 

 - lihaksia rentouttavat suihkuhieronta ja parafiini-osokeriittihoito 

 - vesivoimistelu, lääkintävoimistelu salissa, voimistelu 

 - lääkärin vastaanotto (to-pe) – yhden hoidon sijasta 

  

.Matkan maksu           Varausmaksu 100 €/hlö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 15.7.22. 

 Lähempänä lähtöä varatun matkan maksu heti. Palvelumaksu 5 €/varaus. 

  

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

 Laivayhtiötä varten tarvitaan matkustajan nimi ja syntymäaika (ppkkvv). 

 Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 20 maksavaa matkustajaa. 

  

Asiakkaan peruessa matkansa noudatamme seuraavia maksu- ja peruutusehtoja: 

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

                                *30-14 vrk ennen matkan alkua veloitetaan kuluina 150 €/hlö 

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

                                Suosittelemme matkavakuutusta sekä sen 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 (noin) 
  04:25 Huittinen, Härkäpakari 01:10  

  04:55 Alastaro, R-kioski 00:20 

  05:05 Hirvikoski, apteekin pys. 00:10 

  05:15  Loimaa, Osuuspankki 00:00  

  05:30  Ypäjä, Pysäkin paikka  23:45  

  05:45  Jokioinen, SEO 23:30 

  06:00 Autokeidas (tauko) 23:15 

  06:15  Forssa, tilausajolaituri  23:00 

  06:55 Karkkila, la-asema  22:25  

  07:15  Vihti kk, Linjala 22:10 

  07:25  Nummela, la-asema  22:00 

  08:00  Hki, Länsiterminaali (T2) 21:30 

  09:00  laiva lähtee/saapuu  21:00 

  
  Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.  
 Katso laskusta ilmoittamasi lähtöpaikkakunta ja pysäkki. 

 Bussimme kulkee ilmoitettujen pysäkkien kautta vain, mikäli niiltä on 

ilmoittautunut lähtijöitä. 

                      

Varaukset               Matka-Merilä Oy   
                          30100 Forssa 

                          puh. 0400-280 572 tai 040-5488 350   
                          e-mail:matkatoimisto@matka-merila.fi    
                               www.matka-merila.fi                         



  


