Hemmottelumatka Pärnuun 6 pv
3.10. – 8.10.2021 (su – pe)
ESTONIA Resort Hotel & Spa
469 EUR / hlö
Matkan hintaan sisältyvät:
•
•
•
•

bussimatkat Lahti – Pärnu meno-paluu
laivamatkat kansipaikoin Helsinki-Tallinna meno paluu
majoitus kahden hengen huoneissa (yhden hengen huoneen lisämaksu 160 EUR)
SPA & sauna-keskuksen rajaton käyttö aukioloaikoina. Huom. ma 4.10. allasosaston huoltopäivä ja
aukeaa vasta klo 17.
• buffetaamiainen hotellissa päivittäin
• kolmen ruokalajin päivällinen hotellissa päivittäin (pöytiin tarjoiltu, su-to), ravintola Nootissa
• yksi joogatunti päivittäin (4 x) ja suola-allas
• ilmainen WIFI koko hotellissa
• yksi hoito per päivä ma-to seuraavasta valikoimasta (hotelli pidättää oikeuden muutoksiin
valikoimassa):
–Vahvistava rohtonyytti hieronta 60 min – Perinteinen virolainen hieronta 60 min – Hunajaöljyhieronta
hunajakennolla 60 min – Klassinen hieronta 60 min – Hamppuöljy hieronta 60 min – Hamppukylpy ja
vartalohoito 50 min – Ruusunmarja-kasvohoito 50 min – Turve-angervokasvohoito 50 min – Ruiskaunokkijalkahoito 60 min – Kehäkukka-mehiläisvaha käsihoito 60 min – Klassinen käsihoito 50 min – Klassinen
jalkahoito 60 min – Kristallisuolahellintä 50 min. Ilmoita matkatoimistollemme, mitkä hoidot haluat ja
toiveesi, mihin aikaan päivästä.
Matkaohjelma:
Lähtö bussilla Lahdesta, Marolankadun turistipysäkiltä klo 7.45 kohti Helsinkiä.
Viking Linen XPRS alus lähtee Katajanokalta klo 10.30.
Laiva saapuu Tallinnaan klo 13.
Tallinnan satamasta bussi jatkaa kohti Pärnua kylpylä Estonia Resort Hotel & Spa
(noin 130 km, ajoaika noin 2 h)
maanantai – torstai
Päivittäin kylpylässä aamiainen ja kolmen ruokalajien päivällinen (huom. siis pöytiintarjoiltuna). Päivittäin
yksi hoito hoitovalikoimasta ja yksi Jooga tunti noin 45 min sekä suola-allas.
Perjantaina kotiinlähtö klo 12.00 kylpylästä.
Viking Linen XPRS alus lähtee Tallinnasta, A-terminaalista klo 17.30 ja saapuu Helsinkiin klo 20, mistä
bussilla takaisin lähtöpaikkakunnille. Bussi Lahdessa noin klo 22.

Matkalla mukana oltava voimassa oleva passi tai uudenmallinen henkilökortti !
Suosittelemme matkavakuutuksen hankkimista jo tilausvaiheessa.
Lisätietoja: Matkapalvelu Liisa Hietala Oy puh. 040 514 78 41
Maksu 2.9.2021 mennessä Matkapalvelu Liisa Hietala Oy:n tilille:
FI02 5612 1120 2976 99 VIITE: 5636
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapalvelu Liisa Hietala Oy. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Noudatamme yleisiä pakettimatkaehtoja ja
Matkapalvelu Liisa Hietala Oy:n erityisehtoja.

