
 

 
 

 

Eläkeliiton Pohjois-Savon Piiri ry. 

Kylpylämatka Pärnuun Tervis Kylpylään 
La – La 15. – 22.04.2023 (8pv) 
 

Matkaohjelma:  
La 15.04. Lähtö bussilla kohti Helsinkiä (Siilinjärvi-Kuopio-Varkaus, aikataulu laskutuksen yhteydessä). Saapumi-

nen Länsisatamaan klo 12.15. Laivamatka Helsinki–Tallinna klo 13.30–15.30 Tallink Megastarilla, 
www.tallinksilja.fi. Matkatavarat kulkevat bussissa laivamatkan ajan. Matka jatkuu parissa tunnissa 
Pärnuun. Majoittuminen Tervis kylpylään, www.spatervis.ee. Päivällinen hotellissa.  

 

Su - Pe Aamiainen ja päivällinen hotellissa. Virkistäytyminen uimahallissa ja saunassa klo 6:30 – 15:00. 
Terveystarkastus sekä uusintatarkastus  hoito-ohjelma, kylpylähoitoja.  

 

La 22.04. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Paluu Tallinnaan, jossa hieman ostosaikaa. Saapuminen 
A-terminaalille klo 11.00. Laivamatka Tallinnasta Helsinkiin klo 12-14.15 Eckerö Linen Finlandialla, 
www.eckeroline.fi. Paluu bussilla lähtöpaikoille. 

 

Hinta:  595 €/henkilö  edellyttää 40 maksavaa 
 

Hintaan sisältyy: Bussimatkat em. ohjelman mukaan – bussi mukana Virossa, laivamatkat Helsinki – Tallinna - Helsinki em. 
laivavuoroilla kansipaikoin, majoitus 2-hh:ssa valitussa huonetyypissä (1-hh lisämaksu 133€/7 yötä), puolihoitoateriat: 
aamiainen (7) sekä päivällinen (7), terveystarkastus sekä uusintatarkastus, enintään 3 terveystarkastuksen suosittamaa 
hoitoa hoitopäivässä (yhteensä 18 hoitoa/viipymä), aamu-uinti ja -sauna: www.spatervis.ee/aukioloajat, kuntosalin käyttö 
päivittäin, hemmotteleva spa- ja saunakeskuksen käyttö, www.spatervis.ee/aukioloajat, bussin ja kuljettajan laivaus, 
kuljettajan majoitus. Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, laivaruokailut (meno 29 €/aik, alustavahinta paluu 
35€/aik). 
 

Matkan maksaminen: yksittäislaskutus sähköpostiin, eräpäivällä 15.03.2023 (kirjelasku +4€/kpl). Peruutusehdot 
toimitetaan lähtijöille laskutuksen yhteydessä.  
 
Hoitopakettiin sisältyviä hoitoja: klassinen hieronta 23min, yrtti-helmikylpy, vedenalainen suihkuhieronta, parafiini-
osokeriittihoito, mutahoito, hoitavat suihkut, pyörrekylpy jaloille, hoitomutanaamio jaloille, suolahoito, valohoito, venytyshoito, 
kylmähoito, ultraäänihoito, magneettihoito, sähköhoidon eri muodot, inhalaatio tai maissijauhohieronta käsille, parafiininaamio 
käsille, vesivoimistelu tai lääkintävoimistelu salissa, kylmä parafiinihoito, kehonkoostumusmittaus, vesipatjahieronta.  Muita 
hoitoa lisämaksusta. 
 

Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus. Kaikki matkan aikana tarvittavat paperit jaetaan matkan aikana.  
 

Ilmoittautumista varten tarvitaan: virallinen nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, bussiin 
nousupaikka sekä mahdolliset lisäpalvelut (laivaruokailut). Erikoisruokavaliot ja mahdolliset liikuntaesteet 
toivotaan ilmoitettavan etukäteen.  
 
Ilmoittautumiset 28.02.2023 mennessä piiriin: Matkan vastuullinen järjestäjä: 
 

Toiminnanjohtaja KARI LOPONEN  MATKA-MAINIO OY   
Puh. 040 / 505 4502    puh. 017 – 46 33 666 
pohjois-savo@elakeliitto.fi   henna@matkamainio.fi 


