
                Virkistysmatka Pärnuun 19.-23.4.20 (su-to)! 
                     unohda hetkeksi arjen kiireet – rentoudu ja nauti 

                                                   -Tervis 1. / 2. talo - 
 

Matkaohjelma: 

19.4. (su)        Lähtö oheisen aikataulun mukaan Helsinki, Länsiterminaali (T2), josta  

  Tallink Siljan m/s Megastar lähtee klo 10:30.  

  Tallinnaan saavutaan klo 12:30. 

  Bussimatka Tallinna-Pärnu (130 km - ajoaika n. 2 tuntia).  

  Majoittuminen ja päivällinen klo 17:00-19:00. 

 

20.-22.4. (ma-ke) Puolihoitoruokailut: aamiainen ja lounas tai illallinen päivittäin 

  Virkistyspaketin hoidot: katso kohta ”Virkistyspaketti”. 

 

23.4. (to)  Aamiainen ja huoneiden luovutus. Pärnusta lähdetään paluumatkalle 

  klo 11:00 kohti Tallinnaa, jossa kauppakäynti (Superalko sekä Nautica- 

  kauppakeskus) ennen laivaan nousua. 

   Tallink Siljan m/s Star lähtee Tallinnasta klo 16:30 ja Helsinkiin 

  saavutaan klo 18:30. Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 

 

Matkan hinta   395 €/ aik.    Tervis 1./2. talo 2-hengen huoneessa 
    

Hintaan sisältyy * bussikuljetukset aikataulun mukaan Pärnuun ja takaisin 

* laivamatkat kansipaikoin Tallink Siljan aluksilla 

* majoitus Tervis 1./2. talo 2-hengen huoneessa puolihoitoruokailuin, 

  (aamiainen, lounas tai illallinen); alkaen menopäivän illallisella ja 

  päättyen lähtöpäivänä aamiaiseen  

* virkistyshoidot – katso kohta Virkistyspaketti 

* spa- ja saunakeskuksen, kuntosalin ja uimahallin käyttö seuraavasti: 

   spa- ja saunakeskus ma-to klo 06:30-17:00 ja 

   kuntosali klo 06:30-15:00 päivittäin 

 

Lisämaksusta Laivalla:  Myöhäinen aamiainen (meno)     17,50 €/ aik.       

                  Buffet-ruokailu  (paluu)               26,00 €/ aik.    

 Hotellissa: Huone yhdelle   90 €/ su-to 
 

Tervis 1./2. talo Pärnujoen suulla- kävelymatkan päässä keskustasta sijaitseva kylpylä. 

  1./2. talo remontoitu vuonna -18. 

  Osoite: Seedri 6, Pärnu     puh. 372 447 9200 

  www.spatervis.ee 

      

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. 

 Varaukset viimeistään 15.3.20!  

  

Matkan maksu           Varausmaksu 50 €/hlö viikon sisällä varauksesta ja loppumaksu 19.3.2020! 

 

 

 Toimistomaksu 5 €/ lasku!  Jatkuu kääntöpuolella…. 



Virkistyspaketti Hoidot ma-ke / yhteensä kuusi (6) hoitoa: 

 Asiakkaan valinnan mukaan kaksi (2) rentouttavaa hoitoa/hoitopäivä 

• jännitystä laukaiseva klassinen hieronta (23 min.) 

• monitoiminen yrtti-helmikylpy, jäntevöittävä Charcot-suihku 

• parafiini hoitonaamio käsille, pyörrekylpy jaloille, suolakammion 

luonnollinen hoito 

• lihaksia rentouttava vedenalainen suihkuhieronta ja parafiini- 

osokeriittihoito 

• vesivoimistelu, lääkintävoimistelu salissa, voimistelu 

• halutessa ma-ke lääkärinkäynti yhden rentouttavan hoidon sijaan 

 

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 (noin) 

                      05:40 Vammala, la-asema 22:50  

  05:55 Kiikka, uimahalli 22:35  

  06:00 Pehula, tori  22:30 

  06.20 Huittinen, Härkäpakari 22:10  

  06:40 Kanteenmaa pikav. pys.     21:50 

  07:00 Humppila, Paloasema  21:30 

  07:30  Jokioinen, S-Market  21:00 

  07:45  Forssa, tilausajolaituri  20:45 

  08:25 Karkkila, la-asema  20:05  

  08:40  Vihti kk, Linjala 19:50 

  08:55  Nummela, la-asema  19:35 

  09:30  Helsinki, Länsisatama (T2) 19:00 

  10:30  laiva lähtee/saapuu  18:30 

 
 Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.  

 Katso laskusta ilmoittamasi lähtöpaikkakunta.  

 Bussimme kulkee ilmoitettujen pysäkkien kautta vain, mikäli niiltä on 
ilmoittautunut lähtijöitä. 

                      

 

Varaukset:              Matka-Merilä Oy  
                            Kartanonkatu 4, 30100 Forssa                        

                 puh. 03-433 5340 tai 040-5488 350               
                www.matka-merila.fi             
  

 

 

 


