KYLPYLÄMATKA
24.-31.3.19
450 €

(su-su)

/ HLÖ/2HH TÄYSIHOIDOLLA

Hintaan sisältyy:
Bussikuljetukset, laivamatkat kansipaikoin TallinkSiljan laivoilla,
kylpyläviikko Hotelli Emmissä 2-hengen huoneessa, täysihoitoruokailut
(aamiainen, lounas ja päivällinen; alkaen menopäivän illallisella ja päättyen
lähtöpäivän aamiaiseen), tulolääkärintarkastus ja 2-3 hoitoa/päivä (ma-la),
saunan käyttö, virkistävä kahvihetki joka päivä klo 15-16, ostosmatka
rajakauppaan Latvian puolelle.
Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti!
Suosittelemme matkavakuutuksen sekä peruutusturvan ottamista!
Aikataulu:
Vammala, la-asema
Kiikka, uimahalli
Pehula, tori
Huittinen, la-asema
Kanteenmaa, pikavuoropys.
Humppila, lasiteht. pikav.pys.
Autokeidas
Forssa, tilausajolaituri
Karkkila, la-asema
Vihti kk, Linjala
Nummela, la-asema
Helsinki, Länsiterminaali 2
Laiva lähtee (saapuu)

(paluu n.)

klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

05:30
05:45
05:55
06:15
06:35
06:50
07:10
07:30
08:10
08:25
08:40
09:30
10:30

(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo

23:00)
22:45)
22:35)
20:15)
21:55)
21:40)
21:20)
21:00)
20:20)
20:05)
19:50)
19:00)
18:30)

Lisämaksusta:
Laivalla:
Myöhäinen aamiainen

17,5 €/aik

Buffet-päivällinen

28 €/aik

Hytti/suunta
30-65€*
*varaustilanteen mukaan
Hotellissa:
1hh-lisä (viikko)

125€/hlö

Tilausliikenne Pekka Palmgren Ky
+358 400-631 830
www.pekkapalmgren.fi
Ilmoittauduthan viimeistään 4.3.19! Peruutusehdot toimistostamme.
Pidätämme oikeuden matkan peruuttamiseen, mikäli matkustajamäärä ei ole riittävä (20 hlö).

KYLPYLÄMATKA PÄRNUUN

Su-la 24.-31.3.19

Matkaohjelma:
Su

Lähtö oheisen aikataulun mukaan Helsinkiin, josta TallinkSiljan m/s Megastar
lähtee klo 10:30 ja saapuu Tallinnaan klo 12:30. Passi- ja tulli-muodollisuuksien
jälkeen bussikuljetus Pärnuun. Illallinen hotellissa.

Ma-La

Ruokailut ja hoidot valikoiman mukaan.

Su

Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja bussikuljetus Pärnusta Tallinnaan, josta
m/s Star lähtee kello 16:30. Laiva saapuu Helsingin Länsiterminaaliin klo 18:30,
josta bussikuljetus lähtöpaikkakunnalle.

Matkan hinta

450 €/aik/2hh Hotelli Emmi, täysihoidolla

Hintaan sis.

-

Lisämaksusta

Laivalla:

myöhäinen aamiainen
buffet-päivällinen
hytti/suunta

17,50 €/aik
26 €/aik
30-65 €/varaustilanteen mukaan

Emmissä:

1hh-lisä

125 €/su-su

bussikuljetukset ohjelman mukaan
laivamatkat kansipaikoin TallinkSiljan nopeilla laivoilla
majoitus 2 hh mukavuuksin Emmissä
täysihoitoruokailut: aamiainen, lounas ja päivällinen päivittäin;
alkaen menopäivän päivällisellä ja päättyen lähtöpäivän aamiaiseen
- hoidot + muuta (katso kohtaa ”Hoidot”)
- iltapäiväkahvit päivittäin klo 15-16
- ostosmatka rajakauppaan Latvian puolelle

Laiva-aikataulu

24.3.19 (su) Helsinki – Tallinna klo 10:30-12:30 m/s Megastar
31.3.19 (su) Tallinna – Helsinki klo 16:30-18:30 m/s Star

Emmi***

Pieni, viihtyisä hotelli 2,5 km kaupungin keskustasta.
Osoite: Laine 2, Pärnu
puh. +372 44 76 444

Tiedoksi

Ennakkomaksu 150 €/henkilö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 3.3.19.
Matka toteutuu, kun matkalle on ilmoittautunut 20 lähtijää.
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi tai uusi sähköinen henkilökortti
(1.3.99 jälkeen myönnetty).

Matkan peruutus

Asiakkaan peruessa matkansa noudatamme seuraavia maksu- ja peruutusehtoja:
Peruutus aiemmin kuin 30 vrk ennen matkan alkua: kulut 25 €/hlö.
Peruutus 30-14 vrk ennen matkan alkua: kulut 150 €/hlö.
Peruutus 13-0 vrk ennen matkan alkua: kulut koko matkan hinta.
Suosittelemme matkavakuutuksen ja peruutusturvan ottamista omasta
vakuutusyhtiöstänne. Ennen matkan alkua tai matkan aikana tapahtuvan
sairauden tai tapaturman sattuessa matkanjärjestäjä ei enää suorita
takaisinmaksua.

Huom!

Oma bussi mukana matkan ajan - matkatavarat tuliaisineen voivat olla bussissa
laivamatkojen ajan (ei savukkeet).

Hoidot

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

tulolääkärintarkastus
2 x kokovartalohieronta 50 min.
2 x osahieronta 25 min.
2 x yrtti-porekylpy 15 min
1 x infrapunasauna 30 min
1 x vesihieronta 15 min
3 x osokeriitti-parafiinihoito 15-20min
2 x suolahuone 30 min
2 x lääkintävoimistelu 30 min

Bussireitti / aikataulu:
Vammala, la-asema
Kiikka, uimahalli
Pehula, tori
Huittinen, la-asema
Kanteenmaa, pikavuoropys.
Humppila, lasiteht. pikav.pys.
Autokeidas
Forssa, tilausajolaituri
Karkkila, la-asema
Vihti kk, Linjala
Nummela, la-asema
Helsinki, Länsiterminaali T2
Laiva lähtee (saapuu)
Laiva saapuu (lähtee)

lähtö (paluu n.)
klo 05:30 (klo
klo 05:45 (klo
klo 05:55 (klo
klo 06:15 (klo
klo 06:35 (klo
klo 06:50 (klo
klo 07:10 (klo
klo 07:30 (klo
klo 08:10 (klo
klo 08:25 (klo
klo 08:40 (klo
klo 09:30 (klo
klo 10:30 (klo
klo 12:30 (klo

23:00)
22:45)
22:35)
22:15)
21:55)
21:40)
21:20)
21:00)
20:20)
20:05)
19:50)
19:00)
18:30)
16:30)

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

Varaukset

Matka-Merilä Oy
p. 020- 7890 460
matkatoimisto@matka-merila.fi

Tilausliikenne Pekka Palmgren
p. 0400-631 830
tilausliikenne@pekkapalmgren.fi

