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Mini Spa -loma Virossa 4 pv

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

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.

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

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.

