
KYLPYLÄMATKA PÄRNUUN 
 
Viiking Spa,  AB-talo (=standard huoneet) 

27.8. – 1.9.2023    su-pe, 6 pv 
hinta 465 EUR /hlö 
 
Lisämaksu: C- ja D-talossa (= superior huoneet)  
hinta 40 EUR / hlö enemmän, samoin A-talon 4. kerros.  
Yhden hengen huoneen lisämaksu: 
Standard huoneissa 105 EUR ja Superior 150 EUR. 
 
Hintaan sisältyvät:  
- bussimatka Lahti  - Helsinki, Tallinna- kylpylä meno-paluu 
- laivamatka kansipaikoin Helsinki-Tallinna meno paluu Viking Linen  XPRS aluksella 
- opaspäivystys 
- kylpytakit huoneissa 
- kylpylän hoitopaketti puolihoidolla 
 
Kylpylän puolihoitopakettiin kuuluu majoitus 2 hh, aamiainen ja päivällinen, terveystarkastus ja  
2-3 hoitoa/päivä (ma-to) sekä Viiking Saaga vesi- ja saunakeskuksen käyttö su-to aukioloaikoina. 
(aamu-uinti 6.30-7.30 C-talon allas) 
Hoitovaihtoehtoja: Vesihieronta, yrttikylpy, osokeriitti-parafiinihoito, osahieronta 20 min, 
hierontatuoli, Darsonvalisaatio, ultraäänihoito, inhalaatiohoito, sähköhieronta, magneettihoito, 
laskimohoito geelillä (jalat), rentoutushoito, lääkintävoimistelu ryhmässä, vesivoimistelu 
ryhmässä, porekylpy merisuolalla, jalkakylpy merisuolalla. Hotelli pidättää oikeuden muutoksiin. 
 
Matkaohjelma: 
Lähtö bussilla Lahdesta, Marolankadun turistipysäkiltä klo 7.45  
kohti Helsinkiä. Viking Linen XPRS alus lähtee Katajanokalta klo 10.30 
Laiva saapuu Tallinnaan klo 13.00. Tallinnan satamasta bussi jatkaa kohti Pärnua Kylpylä 
Viikingiin. (noin 130 km, ajoaika noin 2 h).  Illalla alkavat terveystarkastukset ja maanantaista 
torstaihin on hoitosuunnitelman mukaan 2-3 hoitoa/päivä.  
Päivittäin kylpylässä aamiainen ja päivällinen noutopöydistä. (alkaa tulopäivän päivällisellä ja 
päättyy lähtöpäivän aamiaiseen) 
 
Perjantaina kotiinlähtö klo 12.00 kylpylä Viikingistä kohti Tallinnaa. 
Viking Linen XPRS alus lähtee Tallinnasta, A-terminaalista klo 17.30 ja saapuu Helsinkiin  
klo 19.30, mistä bussilla takaisin lähtöpaikkakunnille. Bussi Lahdessa noin klo 21.30. 

   
Matkalla mukana oltava voimassa oleva passi tai uudenmallinen henkilökortti ! 
Suosittelemme matkavakuutuksen hankkimista jo noin 1 kk ennen matkaa. 
Ota mukaan myös Eurooppalainen sairaanhoitokortti (voi tilata Kelasta, jos ei ole) 

 
Lisätiedot: Liisa Hietala puh. 040 514 78 41 
 
Maksu Matkapalvelu Liisa Hietala Oy:n tilille 24.7.2023 mennessä: 
FI02 5612 1120 2976 99 VIITE:  5380 
 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matkapalvelu Liisa Hietala Oy. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja sekä Matkapalvelu Liisa 
Hietala Oy:n erityisehtoja. 

Matkatavarat 
kätevästi bussissa 
laivamatkojen ajan 
 


