


Hoitopaketin hoidot Lääkärin- tai sairaanhoitajan tulokonsultaatio, viitenä päivänä 2-3 
hoitoa päivässä (yhteensä 13 hoitoa, kylpylävieraan kunnon mukaan). 
Sairaanhoitajapäivystys Fra Maressa päivittäin 8.00-11.00.
HUOM! Kylpylälomapaketin hoidoista tulee valita puolet henkilökohtaisten, 
puolet ryhmähoitojen joukosta.

Henkilökohtaiset hoidot:25 min.hieronta, mutahoito, magneettihoito, magneettilaserhoito,
                            inhalaatio, amplipulssi, yrttikylpy, porekylpy, vedenalainen hieronta,

hierova tuoli ja musiikkiterapia, venytysterapia Mastercare-
hoitopöydällä, syväkosteuttava            parafiinihoitokäsille tai jaloille, 
mutakääre käsille tai jaloille

Ryhmähoidot lääkintävoimistelu salissa 30 min., vesivoimistelu 30 min., 
vesiaerobic 30 min, joogaterapia selälle 50min, suolakammio, 
parafiinihoito, kelluntahoito (floatingterapia musiikilla), 
rentoutumishuone (SAD valoterapia ja meriteemahuone 
Lisäksi:
- aamu-uinti ja aamu-sauna Thalasso DAY SPA osastossa merivesi 
altaassa ma-la 8:00–10:00 avoinna 1 sauna, su 8:00-10:00 avoinna 
kaikki saunat, voimistelu/kuntosali 07:00–23:00
- Thalasso DAY SPA sauna ja allasosaston käyttö (3tuntia) ma-to 15-21, 
pe-la 13-22 ja su 8-21 
- sauvakävely ja voimistelu thalassoterapian perinteiden mukaan pitkin 
meren rantaa ja kuntopolku mäntymetsässä ohjaajan seurassa klo 
08.30-9.30
- kylpytakin käyttö 

Asiakkaan peruessa matkan noudatamme seuraavia maksu- ja peruutusehtoja:
Peruutus aiemmin kuin 31 vrk ennen matkan alkua: 25 €/hlö. 
Peruutus 30-14 vrk ennen matkan alkua: 50% matkan hinnasta /hlö.
Peruutus 13-0 vrk ennen matkan alkua veloitetaan koko matkan hinta.
Peruutusajan umpeutumisen jälkeen peruutetut ja 
käyttämättömät varaukset laskutetaan asiakkaalta täysimääräisenä.
Suosittelemme matkavakuutuksen sekä vakuutuksen yhteyteen 
peruutusturvan ottamista omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen 
tehtyänne. Ennen matkan alkua tai matkan aikana tapahtuvan sairauden tai 
tapaturman sattuessa matkanjärjestäjä ei enää suorita takaisinmaksua.

Bussireitti/aikataulu: lähtö (paluu n.)
Vammala, la-asema klo 09:30 (klo 19:15)     
Kiikka, uimahalli klo 09:45 (klo 19:00) 
Pehula, tori klo 09:50 (klo 18:55)
Harjavalta, la-asema klo 10:45   (klo 18:00)
Huittinen, Härkäpakari klo 11:15 (klo 17:30)
Kanteenmaa, pikavuoropys. klo 11:35 (klo 17:10) 
Humppila, lasiteht. pikav.pys. klo 11:50 (klo 16:55)
Autokeidas klo 12:05 (klo 16:40)
Forssa, tilausajolaituri klo 12:30 (klo 16:15)
Karkkila, la-asema klo 13:10 (klo 15:35)
Vihti kk, Linjala klo 13:30 (klo 15:25)
Nummela, la-asema klo 13:40 (klo 15:05)
Helsinki, Länsiterminaali 2 klo 14:15 (klo 14:30)

Laiva lähtee (saapuu) klo 15:15 (klo 14:15)

Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Bussimme ei 
poikkea paikkakunnalle, josta ei ole ilmoittautunut lähtijöitä.

Varaukset      Tilausliikenne Pekka Palmgren ky
  puh. 0400-631 830, tilausliikenne@pekkapalmgren.fi

 


