17.10.2019

Yö Europalla ja 4 yötä Kuressaaressa

Spa Hotel Meri ***+
Spa Hotel Meri avattiin 2000, uusi siipi 2006. Kylpylä sijaitsee kauniilla rantapromenadilla, Kuressaaren kaupunginpuiston ja
purjesataman välittömässä läheisyydessä. Kylpylä sijaitsee n. 1 km keskustasta ja n. 200 m uimarannasta, lähellä Piispanlinnaa.
4 kerrosta, huoneita yhteensä 132. 2 hissiä. Huoneissa suihku, wc, TV, radio, puhelin, vaatekaappi, laminaattilattia. 1
lisävuode/huone mahdollinen Suurimmassa osassa huoneita erilliset vuoteet. Osassa huoneista on myös parveke tai terassi.
Kaikki huoneet ovat hypoallergisia ja savuttomia. Myös sviittejä. Hotellin ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee ravintola Marine,
150 paikkaa. 50-paikkainen bankettisali, 2 kokoussalia ja yksi pienempi seminaaritila. Seurustelutilat, kesällä avoinna oleva
hoitola (käsihoito, jalkahoito, hieronta), kuntosali, uima/vesivoimisteluallas (6 x 15 m) suomalainen sauna ja höyrysauna, kuntoja aerobicsali, biljardi. Vastaanotossa tallelokerot. Kylpylä ei sovellu liikuntaesteisille (uima-altaan portaat). Vastaanotosta voi
vuokrata kylpytakkeja, pyyhkeitä ja polkupyöriä.

Pargi 16, Kuressaari

+372 452 2100

http://www.saaremaaspahotels.eu/fi/hotell/

Spa Hotel Rüütli ***
Spa Hotel Rüütli valmistui v. 2002. Kylpylä sijaitsee vain muutaman askeleen päässä kuvankauniista Merenlahdesta,
Piispanlinnan ja linnanpuiston kupeessa. Matkaa keskustaan n. 1 km. 91 huonetta. 3 kerrosta. Hissi. Huoneissa suihku, wc,
puhelin, tv, radio, vaatekaappi, hiustenkuivaaja, laminaattilattia. 1 lisävuode/huone lapselle. Osassa huoneita erilliset vuoteet,
parveke (1 parvekkeeton). Myös perhehuoneita ja sviittejä. Perhehuoneissa normaalit vuoteet kahdelle aikuiselle ja kahdelle
lapselle. Aulabaari, hienostunut a la carte ravintola Marski 70 paikkaa, 14-paikkainen salonki Bridge ja 120-paikkainen ravintola
Ritter. Kokoustilat, kauppa, optikkoliike, parturi-kampaamo, kauneushoitola, kuntosali, crossing, sauna, höyry- ja
infrapunasauna, porealtaat, uima-allas (25 m), lasten allas, 52-metrinen vesiliukurata, 1 squash-kenttä,uudistettu lasten
leikkihuone, golfsimulaattori. Mannerheimin muistomerkki. Vastaanotossa valuutanvaihto ja tallelokerot. Vastaanotosta voi
vuokrata kylpytakkeja, pyyhkeitä, kahvinkeittimiä, polkupyöriä ja kävelysauvoja.

Pargi 12, Kuressaari

+372 454 8100

http://www.saaremaaspahotels.eu/fi/spaa-hotell-ruutli/

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19335
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

