17.10.2019

Yö Europalla ja 3 yötä Pärnussa

Spa-hotel Viiking ***Kylpylähotelli sijaitsee Pärnu-joen rannalla. Matkaa Pärnun keskustaan n. 700 m ja rannalle n. 500 m. Viikingissä on neljä
nykyaikaista ja modernia rakennusta, joista ensimmäisen on avattu vuonna 1993 Taloa laajennettu ja remontoitu v. 2006, 2012
ja 2013. Kaikki rakennukset ovat yhdistetty keskenään käytävillä. 4 hissiä. 154 huonetta, 135 kahden hengen huoneita, 5
perhehuonetta, 6 suitea ja 2 invahuonetta. Huoneissa suihku, wc, kelloradio, tv ja puhelin, viileäkaappi, muovi/laminaattilattiat.
Huoneet eri kokoisia ja -mallisia. Kaikki huoneet sopivat allergikoille. Tupakointi huoneissa on kielletty. Viileäkaappi kaikissa
huoneissa. Parveke ja ilmastointi superior-luokan huoneissa. Kylpylässä on hoito-osasto, ravintola, kahvila-baari jossa tv, biljardi
ja keitto-buffet, kesäisin myös terassi, myymälä, lasten leikkihuone. 2 saunaa ja uima-allas (6 x 14m). Pienemmässä saunassa
myös pulahdusallas. Vuonna 2015 avattu uusi sauna- ja allasosasto. Kauneussalonki, kasvo-, käsi- ja jalkahoito sekä parturikampaamo. Vastaanoton yhteydessä tallelokerot, posti- ja tietoliikennepalvelut, kylpytakkien ja kävelysauvojen (hoitorespasta)
vuokraus. Silmälääkäri. Apteekki sekä optiikkatuotteet. Maksuton internet -yhteys hoito-osastolla. Langaton internet -yhteys Atalon kokoustiloissa, baarissa ja hotellihuoneissa. Pysäköinti hotellin edessä on maksutonta. Kylpylässä järjestetään illanviettoja, tanssi-iltoja ja retkiä. Retkille
ilmoittautumiset ja maksut oppaalle. Hotellissa on myös kaksi kokoushuonetta. Pienempään mahtuu enintään 35 henkilöä ja isompaan 60. Kokoushuoneissa
piirtoheitin, diaprojektori, video, televisio, paperitaulu ja magneettitaulu. Huoneiden luokitus: Standard (AB-talo), Superior (CD-talo + A-talo 4. krs.) HUOM!
Kylpylä ei sovellu liikuntaesteisille. Hotelli pidättää oikeuden muuttaa buffet-lounaan ja -illallisen tarjoulumuotoa ja kellonaikaa. Buffet-tarjoilu alk. 20 henkilöä,
pienemmille ryhmille mahdollinen myös pöytiintarjoilu. Huom. 12.6. alkavat sisäpihalla julkisivun maalaustyöt (kello 10.00-21.00).

Sadama 15, Pärnu

+372 443 1293

http://www.viiking.ee/fi

Spa Tervis ***
Sijainti rauhallisella alueella kaupungin laidalla. Keskustaan n. kilometri. Kylpylä koostuu kolmesta hotellirakennuksesta,
kylpylästä ja kulttuurikeskuksesta, jotka on yhdistetty toisiinsa katetuin kävelysilloin. 1. talo ja 2. talo rakennettu 1975/2005, 1.
talon huoneet peruskorjattu 2010 ja 2. talon huoneet 2013. 3. talo rakennettu 2002 ja 3. talon huoneet remontoitu 2014-2015.
Terviksessä on 498 vuodepaikkaa. Kaikki hotellihuoneet ovat savuttomia sekä sopivat allergikoille. 5 invalidihuonetta isommalla
suihkuhuoneella. Huoneissa on suihku, wc, puhelin, tv, vaatekaappi, jääkaappi. 3. talon/superiorluokan huoneissa huoneissa
lisäksi hiustenkuivain, minibaari ja tallelokero sekä aamutakki ja tossut. Parketti- tai muovimattolattia. Erilliset vuoteet.
Suurimmassa osassa huoneita on parveke. Hoidot 1.-, 2.- ja 3. -talossa. Sairaanhoitajan päivystys 1. talossa klo 8.00-22.00.
Sähkövirta 220 V. Hissi. Yleisiä tiloja ovat ruokala, kahvila, baari, kirjasto, tanssisali ja auditorio, voimistelusali, vapaaajankeskus johon kuuluu sekä Spa- ja saunakeskus että kuntokeskus. Spa-keskuksessa 4-ratainen uima-allas, porealtaita,
lastenallas. Saunakeskuksessa viisi erilaista saunaa. Spa ja saunakeskuksen huoltopäivät: 9.-13.12.18. Uusittu Spa ja
saunakeskus on avattu lokakuussa 2017; uudet pukeutumistilat (naisille ja miehille erikseen), poreallas, infrapunasauna, aromisauna, suomalainen sauna,
suolasauna, höyrysauna, japanilainen kylpy, 25 m uima-allas, lastenallas ja hierova suihku. Saunakeskuksen baari on avoinna: ma-pe 12.00-22.00 ja la-su
10.00-22.00. Uusittu buffet-ravintola on avattu 16.10.2017. Lobby-baari on auki joka päivä klo 11.00-23.00. Kylpylässä myös kauneuskeskus, parturi-kampaamo
ja kuntosali. Rakennuksessa on myös elintarvikeliike ja kaksi lahjatavaramyymälää. Optikko ja silmälasiliike. Hotelli vuokraa kylpytakkeja, polkupyöriä ja
kävelysauvoja. Suomalaisia lehtiä myytävänä. Maksuton internet-yhteys 3. talon huoneissa sekä sviiteissä. Asiakkaille maksuton internetpiste 2. kerroksessa.
Hotelli järjestää kulttuuriohjelmia ja retkiä. Suomenkielellä tulee hyvin toimeen. Pohjolan Matkan opaspäivystys ykköstalossa.

Seedri 6, Pärnu

+372 445 0111 (ykköstalo)

http://www.spatervis.ee/fi

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19378
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.

Tervise Paradiis ****
Tervise Paradiis on maaliskuussa 2004 Pärnunlahden rannalle valmistunut kokonaisuus, johon kuuluu kahdeksankerroksinen
kylpylähotelli ja kaksikerroksinen vesipuisto. Keskustaan n. 1,5 km ja uimarannalle n. 300 m. Hotellissa on 122 huonetta, 10
saunallista sviittiä ja 6 väliovellista perhehuonetta, 4 huonetta liikuntaesteisille, kaikki huoneet savuttomia. Huoneissa suihku, wc,
puhelin, tv, kylpytakit, hiustenkuivaaja, tallelokero, maksulliset minibaari, parveke ja parketti/laminaattilattia. Superior-luokan
huoneissa (7. ja 8. kerros, huoneet saatavilla lisämaksusta) myös teen/kahvin valmistusmahdollisuus ja pullo vettä. Sviiteissä
lisäksi (olo- ja makuuhuone) sauna, ilmastointi, housuprässi, tossut, suuremmat parvekkeet sekä leponurkkaus sohvineen. Koko
hotelli on ilmaista WLAN-aluetta. Vesikeskus, jossa 4 liukumäkeä, vuoristojoki ja vesiputoukset, kiipeilyallas, hyppyrimäki,
seikkailuallas, porealtaat, saunat, 25 m uima-allas, lämmitetty maauimala. Vesipuisto sisältyy hintaa kaikille Tervise Paradiisin
paketin ostaneille asiakkaille joka päivä klo 22.00 saakka. Muille kuin talon asiakkaille vesipuistoon on erillinen pääsymaksu.
Vesipuiston lisäksi asiakkaiden käytössä ovat keilahalli, aerobic- ja kuntosalit, kauneushoitola ja kauppa. Nykyaikaiset
kokouspalvelut jopa 48 osallistujalle. 190-paikkainen buffet- ja á la carte -ravintola, 40-paikkainen pikaruokaravintola. Vastaanotosta voi vuokrata polkupyöriä ja
kävelysauvoja.

Side 14, Pärnu

+372 445 1606

http://www.terviseparadiis.ee/?q=/fi

Medical Spa & Hotel Estonia ****
Hotelli sijaitsee Pärnun puistokaupunginosassa, n. 1 km keskustaan ja n. 350 m uimarannalle. Rakennettu 1977. Remontoitu
1999-2002 (ulkoremontti, huoneet ja hoitotilat). Ruokala uusittu 2004 ja aula 2005. Toukokuussa 2008 avattu sauna -ja
allasosasto Estonia Termid, jossa 3 erilaista allasta, joista yksi lastenallas, 3 höyrysaunaa, suolasauna japanilaisen altaan
kanssa, sähkösauna ja 2 poreallasta, kylmä- kuuma-kävelyrata jaloille, erikoissuihkut. HUOM! sauna- ja uintikeskus ei sovellu
liikuntaesteisille portaiden vuoksi. Huoneita 177, joissa suihku, wc, puhelin, tv, erilliset vuoteet. Muovi- tai laminaattilattia. Osassa
huoneita parveke. Kaikki huoneet savuttomia. 1 lisävuode lapselle/huone. Majoitusrakennus yhteydessä sauna- ja
allasosastoon. Majoituskerroksissa seurustelutilat. Kerroksia 8/4. Hissi. Huom! 4. kerroksisessa talossa hissi menee 3.
kerrokseen asti. Hoitotilat, ruokasali, kahvibaari, kioski, apteekki, kauneussalonki. Tilaussauna, jossa poreallas.
Rakennuskompleksin muut tilat eivät vastaa Estonia Termidin tasoa. Vastaanoton yhteydessä tallelokerot, rahanvaihto ja
internetin käyttömahdollisuus. Kylpytakkien, kävelysauvojen ja hiustenkuivaajien vuokraus.

Pärna 12, Pärnu

+ 372 44 76930

http://spaestonia.ee/

Resort Hotel & Spa Estonia ****
Hotelli sijaitsee Pärnun puistokaupunginosassa, n. 1 km keskustaan ja n. 300 m uimarannalle. Koko hotelli remontoitu ja
uudistettu täysin vuoden 2015 aikana. Uusi hotelli noudattaa sisäarkkitehtuuriltaan virolaista tyyliä, suunnittelussa on otettu
vaikutteita niin Viron luonnosta, kuin kansanperinteistä, tavoista ja kulttuuristakin. Hotellissa on 106 neljän tähden
hotellihuonetta, mm. sviittejä joissa sauna tai poreamme. Kaikissa huoneissa on ilmastointi. Koko hotelli on täysin savuton.
Superiorhuoneet ovat tilavampia, allergiaystävällisiä ja kaikissa huoneissa suihku, puhelin, TV, nopea langaton internetyhteys
sekä parveke. Huonepalvelu 24h. Lisäksi hotellissa hyvänolon keskus, jossa tarjolla perinteisiä virolaisia hoitomenetelmiä.
Inspiraatio on tullut Viron luonnosta että muinaisilta luontaishoitajilta, jotka ovat aikojen alusta täydentäneet virolaisten
kansanviisauksia ja perinteitä. Lisämaustetta tuovat intialaisesta kylpyläkulttuurista peräisin olevat hoitomenetelmät. Uusi saunaja allasosasto, jossa perinteiset löylysaunat, savusauna, höyrysauna, suolasauna,kuiva sauna, aromisauna, vihtasauna. Iso
allas eri alueineen, lämmitetty kivipenkit, ulkoterassi jossa kaksi poreallasta, Kuolleenmeren allas (suolanpitoisuus 33%),
allasosaston baari. Lisäksi hotellissa suuret kokoustilat, A la-carte-ravintola, kesäkaudella kesäterassi, lobbybaari.

A.H. Tammsaare pst 4a/6, Pärnu

+372 44 76905

http://www.spaestonia.ee/resort/fi/

Strand Spa & Conference Hotel ***+
Monipuolisia palveluja tarjoava hotelli ranta-alueella. Hyvätasoinen Pärnun suurin hotelli sijaitsee n. 1 km uimarannalta ja n. 1,5
km päässä keskustasta. 5 kerrosta. Hissi. 187 huonetta. Hotellin yleisiä tiloja ja huoneet uusittu viime vuosien aikana. Huoneissa
suihku, wc, puhelin, tv, hiustenkuivaaja ja osassa maksullinen minibaari. Parkettilattia. Kaikki huoneet savuttomia. Osassa
huoneita parveke/ranskalainen parveke. Kylpytakit huoneissa. Myös perhehuoneita ja suiteja. Hotellissa ravintola, yökerho,
Lobby-baari, kokouskeskus, kauneussalonki, kuntosali, 3 saunaa, 2 poreallasta, uima-allas (16 m) ja lastenallas. Kuntosalin,
uima-altaiden ja saunojen päivittäinen käyttöoikeus sisältyy matkan hintaan. Vastaanotossa rahanvaihto, tallelokerojen,
polkupyörien ja kävelysauvojen vuokraus. HUOM! Tavalliseen 2-hengen huoneeseen ei saa lisävuodetta. Hotellin yökerho
suljettu 1.6.2014 alkaen.

A.H Tammsaare pst 35,

+372 447 5370

Pärnu
http://www.strand.ee

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19378
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.

Wasa Resort Hotel & Spa ****
Wasa Resorts Hotel & Spa on kokonaan uusi, heinäkuun 2019 alussa aukeava tasokas kylpylähotelli. Wasa Resorts Hotel &
Spa sijaitsee rauhallisella alueella lähellä Pärnun upeaa hiekkarantaa. Keskustaan Rüütli-kävelykadulle matkaa tulee vajaa
kilometri. Hotellissa on ravintola sekä spa- ja allasosasto. Soveltuu lapsiperheille. Superior-huoneissa (parveke) 22m², on
parveke, parivuode tai erilliset vuodet, ilmastointi, maksuton langaton internet-yhteys, puhelin, televisio, WC suihkulla,
hiustenkuivain, tossut ja aamutakit. Huoneet ovat savuttomia ja niissä on laminaattilattia. Superior-huoneissa (vuodesohva) 22
m², on parveke, parivuode tai erilliset vuodet, nojatuolista taitettava lisävuode yhdelle alle 14 v. lapselle, ilmastointi, maksuton
langaton internet-yhteys, puhelin, televisio, WC suihkulla, hiustenkuivain, tossut ja aamutakit. Huoneet ovat savuttomia ja niissä
on kokolattiamatto. Junior sviittissä (vuodesohva) 30 m², on parveke, parivuode tai erilliset vuoteet, vuodesohva 1-2 alle 14 v.
lapselle, ilmastointi, maksuton langaton internet-yhteys, puhelin, televisio, WC suihkulla, hiustenkuivain, tossut ja aamutakit.
Huoneet ovat savuttomia ja niissä on kokolattiamatto.

Suvituse 14 80012, Pärnu

+372 445 0750

https://wasahotels.ee/resort/fi/

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19378
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.

