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Mini Spa -loma Virossa 4 pv

Esittely
4 päivän kylpylälomat.
Kylpylälomalla Viroon voit yhdistää Europa-risteilyn osaksi matkaasi. Spa-lomalla ehdit hoitaa terveyttäsi sekä
myös hemmotella itseäsi.
Lähdöt päivittäin (ei laivan charter-päivinä).

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Helsingin Länsisatamaan, jossa maihinnousukorttien jako. Helsingistä
tulevat noutavat maihinnousukortit terminaalin 1. kerroksesta Pohjolan Matkan lähtöselvityksestä alkaen klo
17.00. Europa lähtee Helsingistä klo 18.30. Ilta ja yö laivalla.
2. matkapäivä
Maihinnousu Tallinnassa alkaen klo 8.00. Halutessaan laivassa voi olla klo 9.30 saakka. Kuljetus kohdekylpylään
suomenkielisen oppaan johdolla (pienryhmillä vain kuljettajan johdolla) lähtee terminaalin edessä olevalta
parkkialueelta seuraavasti(Huom! auto voi olla odottamassa myös kaupungin puoleisessa päädyssä parkkialuetta,
matkaa n. 200m); Viimsi Spa ja Pirita Marina klo 9.45, Laulasmaa klo 12.30* Auton tuulilasissa on kyltti "Pohjolan
Matka" ja kylpylän nimi. Kalev Spa, Tallink Spa & Conference Hotel, Park Inn By Radisson Meriton Conference &
Spa Hotel Tallinn sekä Metropol Spa Hotel ei kuljetusta* ja siirtyminen omatoimisesti. Majoitus (huoneen saa
käyttöön viimeistään klo 15.00). Osassa kylpylöitä päivällinen saapumisiltana.
* Huom! Tallinna-Laulasmaa -kuljetuksissa tarvittaessa odotetaan matkustajia useammalta laivalta. Auto odottaa
D-terminaalin pysäköintialueella klo 12.30, jolloin matkatavarat saa autoon. Auto siirtyy tarvittaessa A-terminaaliin,
jonne viimeiset asiakkaat saapuvat n. klo 13.30.
** Huom! Kalev Spa:n kuljetuksen satama-hotelli voi varata ennakkoon matkavarauksen yhteydessä, kuljetuksen
hinta 10 €/hlö/suunta
3. matkapäivä
Aamiainen. Ohjelma jatkuu valitun kylpylän, matkan pituuden sekä jokaisen henkilökohtaisen hoito-ohjelman
mukaan. Ruokailuista, lisämaksullisista retkistä, iltaohjelmista ja kaikesta muusta kylpylälomaanne liittyvistä
asioista saatte tiedot kylpyläoppaalta tai kylpylän ilmoitustaululta.
4. matkapäivä (paluupäivä)
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Opas ilmoittaa tarkan lähtöajan kylpylästä. Tieto lähtöajasta on myös kylpylän
ilmoitustaululla. Kuljetus Tallinnan satamaan. Kalev Spa, Tallink Spa & Conference Hotel, Park Inn By Radisson
Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn ja Metropol Spa Hotel ei kuljetusta satamaan. Siirtyminen satamaan
omatoimisesti. Liittymäkuljetuksen ostaneilla on mahdollisuus tuoda matkatavarat (Huom! ei alkoholijuomia tai
savukkeita) D-terminaalin parkkialueella olevaan Pohjolan Matkan bussiin klo 11.00-11.15 välisenä aikana. Bussin
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ikkunassa kyltti "ostosbussi". Laivaannousu Tallinnassa alkaa klo 11.30 ja päättyy 20 min. ennen laivan lähtöä.
Europa lähtee Tallinnasta klo 12.30 ja saapuu Helsinkiin klo 16.00. Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus
lähtöpaikkakunnille.
Muuta huomioitavaa
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme.
Internet-varauksissa matkan hinta suoritetaan yhdellä laskulla. Muilla tavoilla varattaessa matkan varausmaksut
määräytyvät seuraavasti:
- jos matkan hinta on alle 100 €, varausmaksu on 20 €
- jos matkan hinta on 100 € - 199 €, varausmaksu on 40 €
- jos matkan hinta on 200 € - 499 €, varausmaksu on 90 €
- jos matkan hinta on 500 € - 999 €, varausmaksu on 200 €
- jos matkan hinta on yli 1 000 €, varausmaksu on 300 €
Varausmaksuna voidaan myös periä yllä olevista poikkeavia summia, jos matkan hintaan sisältyy ennakkoon
ostettavia palveluja, joiden arvo on suurempi kuin yllä mainittu varausmaksu. Varausmaksun eräpäivä on viikko
varauspäivästä. Loppuerä matkan hinnasta on suoritettava viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua, internetvarauksissa 28 vrk.
Matkapaketin toteutuminen vaatii vähintään 25 matkustajaa. Matkanjärjestäjä voi peruuttaa yli kuusi päivää
kestävät matkat 20 päivää ennen matkan alkamista, kahdesta kuuteen päivään kestävät matkat 7 päivää ennen
matkan alkamista ja alle kaksi päivää kestävät matkat 48 tuntia ennen matkan alkamista
(matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 14 §:n 1 momentti).
Matkustajalla on oikeus perua matka, mutta hänen peruuttaessa sopimuksen ennen matkapaketin alkamista,
matkanjärjestäjä saa periä matkustajalta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 15 §:n 2 ja 3 momentin
mukaisesti määritellyn asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen niiden kustannusten kattamiseksi, jos matkustaja purkaa
sopimuksen, taikka tapaturmasta, sairaudesta tai kuolemasta aiheutuvien avustus- ja paluukuljetuskustannusten
korvaamiseksi.

Poimintoja viihdetarjonnasta
21.09. Teemaristeily: All In Urban Beats Cruise
ALL IN – kokoaa nimensä mukaisesti KAIKKI urbaanin musiikin frendit kimppaan ja fiilaamaan! Tämä
teemaristeily tarjoaa hyvät bileet laivalla. Showsta vastaa Suomen parhaat urbaanin musiikin artistit, sekä hiphop, RnB- ja trap-DJ:t, tanssijat, visualistit, valomiehet, teknikot + totta kai koko se jengi, joka tulee mestoille – näistä
elementeistä syntyy ALL IN Urban Beats Cruise. Yökerhossa kuulet isointa ja fresheintä soundia ja näet
kovimmat live-vedot! Discossa painetaan UG-kulmalla ja meininki on vähintään hikinen. Tätä reissua ei kannata
missata! HUOM! Teemaristeily on suunnattu nuoremmalle kohdeyleisölle.
Syyslomalla tähtiartisteja ja Muumit!
Syyslomalla Europalla viihtyy koko perhe; esiintyjinä on viihteen eturivin tähtiartisteja sekä pienempien lapsien
iloksi Muumi!
13.10. Tuure Boelius
15.10. Lukas Leon
17.10. Poikien Äidit -risteily: Arttu Lindeman, Lucas ja Jaakko Parkkali
24.10. Gasellit
Huippuartistien keikoista nautitaan menomatkalla noin klo 22.30 alkaen.
11.10.-23.10. Muumi ja aktivitaattorit järjestävät laivalla erikoisohjelmaa lapsille!
Joka viikko sunnuntai–keskiviikko
Alkuviikon lähdöillä tanssahdellaan Meritansseissa! Tanssinystävien kannattaakin pakata tanssikengät matkaan
ja nauttia parketilla pyörähtelystä kotimaisten iskelmätähtien tai tanssiorkesterien, kuten Onnentähti, Tommi
Soidinmäki & Vastakaiku sekä In the Mood, tahtiin. Lisäksi näillä lähdöillä matkustajia viihdyttää rennolla
meiningillä trubaduuri.
Meritanssit
17.-18.9. Heikki Koskelo & Taivaankaari
24.09. Kyösti Mäkimattila
29.-30.09. Antti Ahopelto ja Etiketti
01.-02.10. Eija Kantola & Omega
07.10. Leif Lindeman & Amore
08.-09.10. Saija Tuupanen & Exmiehet
13.-16.10. Helminauha
Suurtanssit
Suurtansseissa tanssikansaa viihdyttää kaksi huippuorkesteria! Tanssinystävien suosikkilähdöt syksyn aikana
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seuraavasti:
6.10. Lasse Hoikka & Souvarit sekä Leif Lindeman & Amore
3.11. Finlanders sekä Nina Åkerman & ManTra
15.12. Charles Plogman & Rosette sekä Lea Laven orkestereineen
Iskelmäkeskiviikko
30.10. Laura Voutilainen sekä Aki Samuli & Love
20.11. Reino Nordin sekä Taikakuu
04.12. Ressu Redford sekä Jarno Kokko & Tenho
Joka viikko torstai–lauantai
Loppuviikosta bailumenosta vastaavat trubaduuri, yökerhon suomalainen bilebändi, kuten Joku Paikallinen Bändi
ja Blaster, sekä DJ laivan diskossa. Bilebändien monipuoliseen ohjelmistoon kuuluvat tämän hetken parhaat kotija ulkomaiset radiohitit ja myöskin menneiden vuosikymmenten vanhat klassikot. Laulun ystävät voivat piipahtaa
laivan karaokessa!
20.09. Booster
26.-28.09. Beatwave
04.10.-05.10. Joku Paikallinen Bändi
10.-12.10. Mr Hyde
17.-19.10. BananaBand
24.-25.10. Illansuu
01.11. Disco Inferno
2.11. Tähtiesiintyjä Happoradio
30.11. Tähtiesiintyjä Jonne Aaron
26.10. Teemaristeily: Electric Carneval
Nuorille bilettäjille suunnattu Electric Carneval -risteilyllä bailataan kuumimpien ja uusienkin biisien tahtiin;
Yökerhossa kuulet isoimmat ja tuoreimmat hitit, kun taas Disco tarjoilee vaihtuvan vierailevan klubibrandin
musiikkia ”more underground” -kulmalla. Tämän risteilyn musiikin genreinä ovat EDM, House, Trance, Hard Style,
Deep House, Techno... eli mikäli biitit ja bailaus ovat sinun juttusi, on tämä risteily kuin tehty sinulle! HUOM!
Electric Carneval on suunnattu nuoremmalle kohdeyleisölle!
TorstaiLive
Isot nimet Europalla kerran kuussa torstaisin! Näillä lähdöillä viihdyttää suomalaiset huippuartistit ja lisäksi
lokakuussa nähdään upea God Save The Queen -show!
19.9. STEREO
10.10. God Save the Queen Show by Tony Vincent (USA), Tanja Mihhailova (EST) & Gerli Padar (EST)
24.10. Gasellit
7.11. Vesterinen yhtyeineen
12.12. Teflon Brothers
Elämysteatteria Europalla!
Kerran kuussa torstaisin kutkutellaan nauruhermoja Europalla Elämysteatterin merkeissä. Esitys kuuluu matkan
hintaan, joten et tarvitse erillistä lippua voidaksesi nauttia shown tarjoamasta huippuviihteestä. Paikalle kannattaa
kuitenkin saapua ajoissa, sillä paikkoja on rajoitetusti.
31.10. Jarkko Tamminen Show – huikeaa ja takuuvarmaa imitaatiota ja laulua
21.11. Karmaa ja Komediaa – esiintymässä Noora Karma ja Jukka Laaksonen
Lapsille puuhasteltavaa
Laivan leikkihuone Lottemaa on lasten oma valtakunta, jossa voit peuhata pallomeressä tai kivuta kiipeilyseinälle.
Voit myös piirtää tai leikkiä leluilla.
Lastenfestarit Europalla
Lastenfestarit -lähdöillä lasten suosikkiesiintyjät esiintyvät paluumatkalla ja lisäksi tiedossa on hauskaa ohjelmaa
Heureka Shown ja Heureka workshopin merkeissä. Heureka Workshopissa voit tehdä kaksi täysin eri tyyppistä
lennokkia. Klassinen suihkukone lähetetään lentoon avaruustutkimuskeskukselle kehitetyllä laitteella huippunopeus jopa 130km/h! Heureka-lennokki puolestaan ei näytä lainkaan lennokilta, mutta lentää kuitenkin
ällistyttävästi. Nämä täytyy kokea itse - koko perheen kesäloman huippuristeily löytyy Lastenfestarit-lähdöiltä!
28.09. Muumilaulu-konsertti
20.10. Hevisaurus
10.11. Vatsastapuhuja Sari Aalto sekä Kengurumeininki Orkesteri
01.12. Klovni Sebastian sekä Aarne Alligaattori & Viidakkorumpu

Kylpylähoidot
Hoitovalikoimat avautuvat seuraavista linkeistä
Laulasmaa/Hestia Hotel Laulasmaa Spa
Tallinna/Kalev Spa
Tallinna/Metropol Spa
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Tallinna/Park Inn by Radisson Meriton Confercence & Spa Hotel Tallinn
Tallinna/Pirita Spa
Tallinna/Tallink Spa & Conference Hotel
Tallinna/Viimsi Spa Hotell

Laivatiedot
Europa/risteilyaikataulu
Menoaikataulu
Helsinki Länsisatama

Lähtöaika

18:30

Tallinna D-terminaali

Saapumisaika

08:00

Tallinna D-terminaali

Lähtöaika

12:30

Helsinki Länsisatama

Saapumisaika

16:00

Paluuaikataulu

Majoitus
Hestia Hotel Laulasmaa Spa ****
Hestia Hotel Laulasmaa Spa sijaitsee erinomaisella paikalla merenrannalla pitkän valkoisen hiekkarannan läheisyydessä vain 35
km päässä Tallinnasta länteen. Täällä yhdistyvät kaunis luonto ja nykyaikainen kylpylä- ja kongressihotelli monine
mahdollisuuksineen. Kylpylässä suuri valikoima erilaisia hoitoja. Lapsiperheille ja aktiivilomalaisille hotelli ja sen ympäristö
tarjoavat erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Niitväljan golfkenttä sijaitsee vain 10 minuutin ajomatkan päässä. Lähistöllä myös
iso kauppa ja muutamia ravintoloita. Hotellin rentouttava ilmapiiri ja 150 huonetta tarjoavat miellyttävän lomanvietto ympäristön.
Hotellihuoneista avautuu kaunis näköala merelle tai tuoksuvaan mäntymetsään. Suurin osa huoneista sijaitsee merenpuolella.
Majoitus kahden hengen Standard-luokan huoneissa, joissa on yksi iso (DBL) tai kaksi erillistä sänkyä (TWIN). Huoneissa on
TV, puhelin, kylpyhuoneissa lattialämmitys, suihku, WC, hiustenkuivain, ilmastointi (merinäköalan huoneissa), Internet-yhteys ja
laminaattilattia. Hotellissa myös lisämaksullisia Business-, perhe- ja Deluxe-huoneita sekä sviittejä. Deluxe-huoneissa ja
sviiteissä kokolattiamatto. Kaikki huoneet ovat savuttomia. Kylpylän allas- ja saunaosastolla on uima-allas (20 m), ulkoallas,
vastavirta-allas, lastenallas, poreallas ja hieronta-allas sekä 6 erilaista saunaa: höyrysauna, öljysauna, sanarium/leposauna, kivisauna, suolasauna sekä
puulämmitteinen sauna. Hotellissa myös ravintola Wicca ja kahvila Kohwicca.

Puhkekodu 4, Laulasmaa

+372 687 0800

https://www.laulasmaa.ee/fi/

Kalev Spa ***+
Hotelli on rakennettu vuoden 2005 lopussa. Hotellissa on tehty remonttia 2013-2014 ja 2018-2019. Sijaitsee Tallinnan keskustan
tuntumassa vanhan kaupungin laidalla. Hotellin kaikki 100 huonetta ovat savuttomia. Hotellihuoneet ovat viihtyisiä ja kaikissa
huoneissa on minibaari, hiustenkuivaaja, kylpytakki, tallelokero, puhelin, LCD-televisio, Wi-Fi, suihku tai amme, wc,
laminaatti/parkettilattia sekä ilmastointi. Economy-luokan huoneen koko n. 14 m2. Huoneet sijaitsevat hotellin 1. ja 2.
kerroksissa. Huoneissa on parisänky tai kaksi erillistä sänkyä. Kylpyhuoneet ovat suihkulla ja 4 huonetta ammeella. Huoneisiin
ei mahdu lisävuodetta. Standard-luokan huoneen koko n. 17-21m2. Huoneet sijaitsevat hotellin 1-5 kerroksissa. Huoneissa on
parisänky tai kaksi erillistä sänkyä, kaikki huoneet ovat suihkulla. 5-kerroksen huoneet ovat parvekkeelliset. Huoneeseen
mahtuu yksi lisävuode. Superior-luokan huoneen koko on n. 26,6-28,3m2. Huoneet sijaitsevat hotellin 2. ja 6. kerroksissa.
Superior-luokan huoneissa on parisänky tai kaksi erillistä sänkyä, huoneet ovat suihkulla tai ammeella. Huoneeseen mahtuu yksi
lisävuode. Väliovellisia perhehuoneita 11 kpl ja kerrossängyllisiä perhehuoneita 16 kpl, 3 huonetta liikuntaesteisille, kaksi Kalev
sviittiä sekä kaksi isompaa sviittiä. Kaikki huoneet allergiavapaita. Kauneus & Terveys tarjoaa ammattilaisneuvontaa, manikyyri- ja pedikyyripalveluja sekä
monipuolisen valikoiman erilaisia kasvo- ja vartalohoitoja, rentouttavia hierontoja ja sairaanhoitaja palveluita. Hotellivieraat pääsevät kylpytakissa suoraan
huoneestaan nauttimaan hoidoista. Herkullisia aterioita ja virkistäviä juomia tarjoillaan uudessa tyylikkäässä Allee-ravintolassa. Ravintolassa on ainutlaatuinen
puistotie-interjööri ja korkeiden lasiseinien läpi avautuu näkymä ympäröivään Kanuti-puistoon. Runsas aamiainen tarjoillaan joka päivä kello 11 saakka, lounas,
illallinen. Lapsille on oma ruokalista. Kahvijuomia ja välipaloja on saatavilla lobby-baarista. Uudistettu Kalev Spa on yksi Viron suurimmista vesipuistoista, jossa
on Tallinnan ainoa 50 metrin uima-allas ja neljä erilaista liukumäkeä, niistä yksi rengasliukumäki. Uusi aikuisille tarkoitettu Sauna-Oasis tarjoaa mahdollisuuden
tutustua erilaisiin saunoihin ja rentoutumisalueisiin. Fitness-keskuksessa on laaja valikoima ryhmätreenejä ja tilava kuntosali. Mahdollista vuokrata yksityissauna
tai syntymäpäivähuone, johon mahtuu jopa 20 henkeä ja niistä on suora pääsy vesipuistoon. Vesipuistossa on kaksi kahvilaa. Hotellissa on myös uusi ja
moderni kokoushuone, johon mahtuu jopa 50 henkeä teatterimuodossa.

Aia 18, Tallinna

+372 649 3300

http://www.kalevspa.ee/?lang=fi
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Metropol Spa Hotel ****
Upouusi 2018 valmistunut Metropol Spa Hotel sijaitsee Rotermannin korttelissa, vain lyhyen kävelymatkan päässä vanhasta
kaupungista. Kaikissa huoneissa on mukavat vuoteet, ilmastointilaite, LCD-televisio, minikassakaappi, minibaari ja
hiustenkuivain, kylpyhuoneissa on joko amme tai suihku. Huoneet ovat tilavia ja modernisti sisustettuja. Koko hotellissa on
ilmainen langaton internet-yhteys. Hotellissa on myös esteettömiä huoneita, sekä allergiahuoneita ja perheille väliovellisia
huoneita. Kahden hengen standard luokan huoneeseen ei saa lisävuodetta. Osa huoneista on kokolattiamatolla. Spa ja
Wellness osastot sijaitsevat hotellin toisessa kerroksessa. Viihtyisässä kylpylässä on neljä saunaa, allas ja porealtaita.

Roseni 9, Tallinna

+372 6674 600

http://www.metropol.ee/spahotel_fin.html

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn ****
Korkeatasoinen ja viihtyisä hotelli, joka sijaitsee Tallinnan keskustassa Toompean mäen kupeessa ja vain muutaman minuutin
kävelymatkan päässä vanhastakaupungista. Suosittu Kalamajan alue on ihan Park Inn by Radisson Meritonin kulman takana.
Lähistöllä on paljon ostospaikkoja, gallerioita ja nähtävyyksiä. Kristiine ostoskeskukseen kävelee n. 10 minuuttia. Hotelli on
täysin savuton. Hotellissa useita ravintoloita; ruokaravintola Grill 250° ja Cubano bar, jossa tarjoillaan niin ruokia kuin juomiakin.
Kahvila Mademoisellesta saa hotellin oman leipomon valmistamia herkkuja. Kylpyläpalvelut; 4 erilaista saunaa, 2 allasta, 2
poreallasta ja kontrastijalkakylvyt. Tasokas hoito-osasto palvelee päivittäin ja siellä on mm. suolakammio, kauneushoitola, laaja
valikoima hoitoja ja iso kuntosali sekä ryhmäjumppasalit. Kylpylä on avoinna päivittäin klo 07.00-22.00. Hotellissa on myös suuri,
hyvin varusteltu kokouskeskus. Parkkipaikat ovat hotellin pihassa ja/tai autotallissa. Pysäköinti on maksullinen. Koko hotellissa
on ilmainen langaton internetyhteys Wi-Fi. Hotellissa on 465 hyvin varusteltua huonetta. 74 economy-luokan huonetta, 292
standard-luokan huonetta, 82 superior-luokan huonetta, 6 perhehuonetta, 5 junior sviittiä ja 6 sviittiä. Liikuntarajoitteisille
soveltuvia huoneita on yhteensä 7. Kaikissa huoneissa wc, kylpyamme/suihku, puhelin, taulutelevisio, ilmastointi, tallelokero, vedenkeitin, hiustenkuivain ja
langaton internetyhteys Wi-Fi. Huoneita myös allergikoille.

Paldinski mnt 4, Tallinna

+372 6288 100

https://www.parkinn.fi/hotel-meriton-tallinn

Pirita Marina Hotel & SPA ***
Hotelli sijaitsee meren rannalla, Tallinnan Olympiapurjehduskeskuksessa, noin 10 min. ajomatkan päässä Tallinnan keskustasta.
Katamaraani-laivan mallinen hotelli on rakennettu v. 1979, uusittu 1999, 2003, 2011 ja 2018. Hotellissa on 5 kerrosta,
majoitushuoneet 3 kerroksessa. Hissejä on 3 kpl. Toiseen kerrokseen pääsee hissillä, ensimmäisen ja kolmannen kerroksen
huoneisiin pääsee toisen kerroksen kautta portaita pitkin. Hotellissa on yhteensä 267 parvekkeellista huonetta, josta Standard
huoneita 162. Lisäksi hotellissa 3 sviittiä, 7 double de luxe -huonetta, 91 perhehuonetta sekä 4 huonetta liikuntarajoitteisille.
Puhelin, televisio, langaton internetyhteys, hiustenkuivaaja, suihku, wc, vaatekaappi ja parveke. Kaikki huoneet ovat savuttomia
ja kaikissa huoneissa on parketti-/laminaattilattia. Näkymä puistomaiselle kadulle tai merelle. 5. kerroksessa näköalaravintola,
jossa sekä buffet- että à la carte-osasto, yhteensä 300 paikkaa, lisäksi vielä tilaus-ravintola Nautica 2 . kerroksessa, mikä sopii
erinomaisesti jopa 200 hengen juhlatilaisuuksiin tai kokoussaliksi 120 hengelle. Hotellin ala-aulan baarissa on tarjolla kuumia ja
kylmiä juomia, cocktaileja sekä pientä syötävää. Hoito-osasto ja kauneuskeskus 2. kerroksessa. 1. kerroksessa sijaitseva
hyvinvointikeskus tarjoaa laajan valikoiman mielenkiintoisia hoitoja mm. erilaiset hieronnat ympäri maailman, kivihieronnat, ylelliset vartalohoidot erilaisilla
kääreillä ja kylvyillä, Vichy-suihkuhieronnat sekä vartaloa kiinteyttävät hoidot. Hyvinvointikeskuksessa on myös uusi ja valoisa ryhmäliikuntasali.
Urheilukeskuksessa on yleisöllekin avoin 25 m uima-allas, infrapunasauna (lisämaksullinen), 2 löylysaunaa, höyrysauna ja aromisauna. Hotelli ei sovellu
liikuntaesteisille johtuen pitkistä käytävistä. Hotellista ovat hyvät julkiset liikenneyhteydet Tallinnan keskustaan. Hotellin edessä on iso parkkialue. Hotellivieraille
on pysäköinti maksutonta. Lähellä sijaitse Pirita-joen kaunis jokilaakso, johon on rakennettu valaistut kävely- ja hiihtoalut. Hieno hiekkaranta sijaitsee Pirita-joen
puolella. Kesällä on venesatamasta mahdollisuus ostaa järjestettyjä purjeveneretkiä Tallinnan lahdelle ja Pirita-joella sillan vieressä vuokrataan soutuveneitä.

Purje 9, Tallinna

+372 639 8600

https://piritamarinahotel.ee/fi/

Tallink Spa & Conference Hotel ****
Hotelli sijaitsee kävelyetäisyydellä Tallinnan palveluista ja ostospaikoista, matkustajasataman alueella, lähellä laivoja.
Vastaanotto palvelee asiakkaita ympärivuorokauden; valuutanvaihto, tavarasäilytys ja huonepalvelu. Hotellissa on ala-aulan
Lobby Bar, tasokas ruokaravintola Nero, sekä yläkerroksen pieni Sigar Bar Fidel kaupunkinäkymin. Kokouskeskuksessa kuusi
eri tyyppistä nykyaikaista kokoustilaa jopa 263 henkilölle. Hotellin tiloissa on maksuton langaton internet ja lasten leikkinurkkaus.
Asiakkaiden käytössä on maksullinen pysäköintialue ja -halli hotellin kellarikerroksessa. Kylpylä-osasto: Aqua spa -kylpyläosasto
henkii roomalaista kylpyläperinnettä marmoripatsaineen ja suihkulähteineen. Saunamaailmassa on erilaisia höyrysaunoja,
suomalainen sauna sekä perinteinen turkkilainen Hammam. Allasosastolla yksi iso allas, ulkouima-allas, kaksi poreallasta,
lastenallas, allasbaari, tilaussauna 12 henkilölle. Aqua Spa on avoinna joka päivä klo 10.00-22.00. Alle 16-vuotiaat pääsevät
Aqua Spa kylpyläosastolle aikuisen valvojan kanssa. Kauneuskeskus, Hera Salongid. Hoitola tarjoaa hyvin laajan valikoiman
erilaisia kehoa ja mieltä virkistäviä hierontoja, spa-hoitoja, kylpyjä ja vartalohoitoja. Huoneita 275, joista 242 kahden hengen
standard luokan huonetta, 9 yhden hengen standard-luokan huonetta, 20 double de lux-huonetta ja 4 sviittiä. Kaikki huoneet savuttomia. Kaikissa huoneissa on
ilmastointi, TV, minibaari, puhelin, työpöytä, vaatekaappi, maksuton langaton internetyhteys, tallelokero, suihku/wc, hiustenkuivaaja ja kylpytakit. Lisävuode
mahtuu vain perhe- ja De lux -huoneisiin ja sviitteihin. Max 1 junnupatja (pituus 140 cm) kahden hengen huoneeseen.

Sadama 11, Tallinna

+372 630 1000

http://www.tallinkhotels.com/fi/tallink-spa-conference-hotel

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19380
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.

Viimsi Spa Hotell ****Tallinn Viimsi Spa kylpylähotelli sijaitsee n. 9 km päässä Tallinnan keskustasta. Monipuolisessa kylpylähotellissa on 8 kerrosta,
25 m uima-allas, lasten allas, sauna, höyrysauna, poreallas, Sushi -bar, optikko, solarium, kokoustilat, lasten leikkikeskus,
luisteluhalli, SPA Beauty kauneuskeskus. Marraskuussa 2010 valmistunut vapaa-ajankeskus, jossa on erilaisia saunoja; höyry-,
suolakivi-, kataja- ja suola-höyrysauna sekä erikokoisia ja -muotoisia rentoutumis- ja porealtaita. 2014 valmistuneessa
lisärakennuksessa on englantilainen pubi, elokuvateatteri ja +18 Spakeskus. +18 Spakeskus on vain aikuisille tarkoitettu ja sen
käyttö on lisämaksullista, ei kuulu matkan hintaan. Uudessa Spakeskuksessa on mm. erilaisia saunoja, privaatit lepopaikat,
rentoutustila hedelmien ja virvoitusjuomien kanssa, Garra Ruffa kala-amme, Turkkilainen Hamman. Huoneista löytyvät
matkustajan perusmukavuudet kuten WC, suihku, hiustenkuivain, kylpytakki, erilliset vuoteet, laminaattilattia, jääkaappi, TV,
puhelin ja radio. Suurimmassa osassa huoneista on ranskalainen parveke. Kaikki huoneet ovat savuttomia ja allergikoille
sopivia. Huoneissa ei ole ilmastointia. Kahden hengen huoneiden lisäksi on lisämaksusta saatavilla 3 poreammeellista ja 3
saunallista sviittiä, Superior-huoneet, invahuoneet, perhehuoneet. Erikoishuoneet on varattava etukäteen. Ilmainen wifi huoneissa, vastaanotossa ja
kokoustiloissa. Lapsille löytyy Tallinn Viimsi Spassa paljon tekemistä. Lastenkeskus Rôômupisik sijaitsee kylpylän 2. kerroksessa ja on avoinna 10.00-21.00 joka
päivä. Lastenkeskuksessa on mm. kiipeilyalue, liukumäki, pomppulinna, mahdollisuus pelata pöytätennistä pöytäjalkapalloa ja ilmakiekkoa. Lastenkeskuksessa
on myös tekojääluisteluhalli, josta voi vuokrata luistimia. Tallinn Viimsi Span vieressä on uusi Atlantis H2O vesipuisto, joka avattiin elokuussa 2015.
Vesipuistosta löytyy altaiden lisäksi myös vesiliukumäkiä. Vesiliukumäkien pituusraja on 120 cm. Sitä pienemmät lapset voivat laskea sinistä vesiliukumäkeä
yhdessä aikuisen kanssa. Kahden hurjimman vesiliukumäen pituusraja on 140 cm. Vesipuiston käyttö ei kuulu kylpylämajoituksen hintaan, vaan pääsylipun voi
ostaa erikseen Viimsin hotellivastaanotosta.

Randvere tee 11, 74001 Viimsi, Harju

+372 606 1000

maakond
http://www.spatallinn.ee

Hintatiedot
Lisämaksusta ennakkoon ostetut laivaruokailut
Illallisbuffet: Grande Buffet
1. kattaus klo 17.30 / 2. kattaus klo 20.30
Meriaamiainen: Grande Buffet
klo 7.00-10.00
Lounasbuffet: Grande Buffet
1. kattaus klo 12.00 / 2. kattaus klo 14.15
Aikuinen
Ateria
Meriaamiainen
Erikoisaamiainen

Nuori (12-17 v.)

Lapsi (6-11 v.)

Ennakkoon

Laivalla

Ennakkoon

Laivalla

Ennakkoon

Laivalla

12 €

13 €

7,50 €

8,50 €

5€

6€

17,50 €

19 €

10 €

11,50 €

8€

9€

Buffet-lounas

26 €

28 €

13 €

14 €

9€

10 €

Buffet-illallinen

34 €

36 €

16 €

17 €

11 €

12 €

Illallis- ja lounasbuffetin hintaan sisältyy ruokajuomat (olut, viini, vesi, virvokkeet ja kahvi). Lasten (0-5 v.) ateriat
veloituksetta.
Palvelumaksut internet-varauksissa 0 €/varaus, muilla varaustavoilla 12 €/varaus. Alle 3 arkivuorokautta ennen lähtöä
tehdyistä muutoksista veloitamme 12 € muutoskuluja, muutokset tehtävä ma-pe klo 9-17.
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun
sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Turistiauto Oy on täysin vastuussa koko
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Turistiauto Oy on hankkinut lainsäädännössä
edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä
varalta, että yrityksestä/yrityksistä tulee maksukyvytön/maksukyvyttömiä. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302
mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille
yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä
sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. Pidätämme oikeuden
muutoksiin.
Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi, myös kaikilla lapsilla on oltava oma passi. Viroon ja muihin Schengen-alueen
maihin matkustettaessa käy myös uudenmallinen henkilökortti. Venäjälle matkustettaessa on passin oltava voimassa
vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen.

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19380
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.

