- Hotellimatka tai Virkistyspaketti Matkaohjelma:
22.12. (la)

Lähtö oheisen aikataulun mukaan bussilla Helsingin Länsisatamaan, josta
Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee klo 09:00 ja saapuu Tallinnaan klo 11:15.
Bussikuljetus ja majoittuminen hotelliin.

23.-25.12. (su-ti)

Aamiainen päivittäin hotelleissa. Lisäksi vain Pirita Marinassa asuvilla
puolihoito (aamiainen ja illallinen) sekä hoidot.

26.12. (ke)

Aamiainen. Huoneiden luovutus klo 12:00. Bussi noutaa hotelleilta noin
klo 12:00-12:30 ja kuljettaa Kochi Aidad-pihapiiriin, jossa ostosaikaa.
Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee Tallinnasta klo 18:30 ja saapuu
Helsinkiin klo 21:00. Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille.

Matkan hinta

280 €/ aik.
375 €/ aik.
395 €/ aik.
400 €/ aik.

Lapsen hinta

220 € / 6-11 v. lisävuoteessa 2 aikuisen kanssa samassa huoneessa
70 € / alle 6 v. ilman omaa vuodepaikkaa

Hintaan sis.

* kuljetukset ohjelman mukaan: oma bussi vie ja noutaa Tallinnasta
* laivamatkat kansipaikoin Eckerö Linella
* majoitus ( 4 yötä) aamiaisella 2-hengen huoneessa aamiaisella
* jouluaaton juhlaillallinen
* pieni kauppakäynnit Tallinnassa lähtöpäivänä
Lisäksi Metropol Spa:ssa hintaan sisältyy:
* allas- ja saunaosaston käyttö aukioloaikoina klo 8-21
* kylpytakin käyttö ja tossut
Lisäksi Pirita Marina Hotel & Spa:ssa hintaa sisältyy:
* puolihoitoruokailut (aamiainen ja illallinen)
* rajaton uima-altaan (25 m) ja saunojen käyttö majoituksen aikna
* aamuvoimistelu klo 08:00-08:20
* 9 hoitoa yhteensä – katso kohta ”Hoidot”
* kylpytakin käyttö ja tossut

Lisämaksusta

Laivalla: Aamiainen
14 €/ aik.
8 €/ 6-17 v.
Hytti
29 €/B4 (meno) 25 €/ B4 (paluu) 39 €/A4 (meno)
Joulu-buffet
28 €/ aik.
14 €/ 6-17 v.
Hotellissa: Huone yhdelle – hinnat toimistostamme.

Hotelli Metropol**+ / Hotellimatka
Sokos Hotelli Viru**** / Hotellimatka
Metropol Spa Hotelli**** / Hotellimatka
Pirita Marina*** / Virkistyspaketti ”Aika itsellesi”

35 €/A4 (paluu)

Matkan maksu

Varausmaksu 50 €/hlö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 22.11.18.

Tiedoksi

Matkalla mukana voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti.
Palvelumaksu 5 €/ lasku!

Jatkuu kääntöpuolella…

Sokos Hotelli Viru**** Osoite: Viru väljak 4, Tallinn

Puh. + 372 6 809 236

Hotelli Metropol**+

Osoite: Roseni 13, Tallinn

Puh. + 372 6 674 500

Metropol Spa****

Osoite: Roseni 11, Tallinn

Puh. + 372 6 674 600

Pirita Marina Hotel
& Spa ***

Osoite: Purje 9, Tallinn

Puh. + 372 6 398 600

Asiakkaan peruessa matkansa noudatamme seuraavia maksu- ja peruutusehtoja:
Peruutus
* 31 vrk ennen matkan alkua veloitetaan 50 €/ hlö
* 30-14 vrk ennen matkaa veloitetaa 150 €/ hlö
* 13-0 vrk ennen matkan alkua veloitetaan koko matkan hinta.
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

Bussiaikataulu

lähtö
03:50
04:05
04:10
04:25
04:55
05:05
05:15
05:30
05:45
06:00
06:15
06:55
07:15
07:25
08:00
09:00

paikkakunta/pysäkki
Vammala, la-asema
Kiikka, uimahalli
Pehula, tori
Huittinen, la-asema
Alastaro, Nordean pys.
Hirvikoski, apteekin pys.
Loimaa, Op pysäkki
Ypäjä, Pysäkin paikka
Jokioinen, s-marketin piha
Autokeidas (tauko)
Forssa, tilausajolaituri
Karkkila, la-asema
Vihti kk, Linjala
Nummela, la-asema
Hki, Länsisatama (T2) n.
laiva lähtee/saapuu (Hki)

paluu (noin)
01:50
01:35
01:30
01:10
00:20
00:10
00:00
23:45
23:30
23:15
23:00
22:25
22:10
22:00
21:30
21:00

Kokoontuminen on 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.
Katso laskusta ilmoittamasi lähtöpaikkakunta/pysäkki.
Bussimme kulkee ilmoitettujen pysäkkien kautta, vain mikäli
niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä.
Varaukset:

Matka-Merilä Oy
Kartanonkatu 4, 30100 Forssa
puh. 03-4335340
e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi
www.matka-merila.fi

Pirita Marina Hotel & Sap “Aikaa itsellesi”- pakettiin kuuluvat HOIDOT:
Yhteensä 9 hoitoa ( 6 henkilökohtaista ja 3 ryhmähoitoa) seuraavista:
Pakettiin kuuluvien henkilökohtaisten hoitojen valikoima:
– lääkärin konsultaatio

– hieronta 25 minuuttia (max 3 kertaa )
– yrttiporekylpy 15 min

– Charcot-suihku 15 min

– vedanalainan suihkuhieronta 20 min
– parafiini-osokeriitihoito 20 min
– paikallinen turvehoito 20 min
– inhalaatio 10 min

– venytysterapia 20 min

– magnesium-jalkakylpy 15 min

– lämpöhoito Vulkan-pak 20 min
– valohoito (paikallinen) 15 min

– paikallinen kylmähoito 10-20 min
– Shiatsu-hierova tuoli 20 min

– hierontatuoli ja musiikkia 20 min

– syväkosteuttava parafiinihoito käsille

– syväkosteuttava parafiinihoito jaloille

– jalkojen suonihoito geelillä 10-20 min

– selän kuorinta ja kevyt hieronta 20 min

– jalkapohjan hieronta hierontalaitella 15 min
Ryhmähoidot

– musiikkiterapia 30 min

– lääkintävoimistelu salissa 20 min
– vesivoimistelu 20 min

– vesijumppa (aerobica) 45 min
– SAD-valohoito 30 min

– suolahuonehoito 30 min
– infrapunasauna 30 min

– venytys-rentoutushoito 20 min

Nauti kiireettömästä joulusta!

