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Kylpylä- ja hemmottelulomat Virossa 9 pv

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=19383
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.

Grand Rose Spa Hotel ****
Sijaitsee Kuressaaren keskustassa. Uimarannalle matkaa n. 800 m. 3 kerrosta. Hissi. Grand Rose Spa:ssa yhdistyvät uusi ja
vanha tyyli.1800-luvulla rakennettu talo on peruskorjattu ja siihen on 2006 avattu uudisosa. Kylpylässä on 65 eri tyylistä
huonetta, joiden koko vaihtelee. Huoneissa wc, suihku tai kylpyamme, LCD tv, kaapeli tv, WiFi, puhelin, hiustenkuivain,
kylpytakki, erilliset vuoteet tai kaksoisvuode, osassa huoneita kokolattiamatto, osassa laminaattilattia, osassa huoneista pieni
parveke ja ilmastointi. Kaikki huoneet ovat savuttomia. Kellariravintola, aulabaari ja tyylikkäät oleskelutilat. Tunnelmallinen
Rosaarium spa- ja saunaosasto, 4 erilaista saunaa, uima-allas (13x9m), poreallas, japanilainen kuumavesiallas, hierovia
vesisuihkuja, kylmävesiallas, lastenallas, lepotuoleja, allasbaari, hierontatilat, suolahuone ja rentoutumistilat. Hoitotilat
allasosaston yhteydessä. Kauneussalonki, kampaamo. Lasten leikkihuone ja pieni kokoustila n. 10:lle henkilölle. Vastaanotossa
tallelokerot, polkupyörien ja kävelysauvojen vuokraus.

Tallinna 15, Kuressaari

+372 666 700

http://www.grandrose.ee/#fi

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/

Meresuu Spa & Hotel ****
Meresuu Spa & Hotel sijaitsee luonnonkauniissa paikassa, Itä-Virossa Narva-Jõesuun kylässä, lyhyen kävelymatkan päässä
Viron ja Venäjän erottavasta Narva joesta. Viron vanhimpiin kylpyläkaupunkeihin kuuluvasta Narva-Jõesuusta on vain 200
kilometria matkaa Tallinnaan ja 13 kilometria Narvaan. Vuonna 2008 avattu ja parhaaksi matkailukohteeksi valittu wellness-spa
Meresuu sijaitsee Viron pisimmän hiekkarannan äärellä. Meresuu Spa & Hotel on neljän tähden kylpylähotelli, josta löytyy
palveluita monen kylpyläkävijän makuun. Meresuu Spa & Hotellissa on terveellisiä ja rentouttavia ajanviettomahdollisuuksia
tarjoava allas- ja saunaosasto. Kylpylässä on seitsemän erilaista uima-allasta, viisi saunaa, porealtaat, vesi- ja ilmahierontaaltaat ja suihkut. Mukava wellness- ja rituaalikeskus tarjoaa hoitoja ja rituaaleja vaativimmillekin vieraille. Kylpylässä on myös
lasten kylpylä, saunaosasto, treenikeskus ja aurinkoterassi vesikeskuksessa. Aurinkohuone tarjoaa ainutlaatuisen
mahdollisuuden nauttia auringosta sisätiloissa säästä riippumatta. Meresuu Spa & Hotellissa on 109 pieniä yksityiskohtia myöten
tarkkaan harkittua ympäristöystävällistä huonetta. Kaikissa huoneissa WC, suihku tai kylpyamme, hiustenkuivaaja, kylpytakki,
TV, puhelin, ilmastointi ja internetyhteys. Meresuun huoneissa on tyylikäs sisustus, kirkkaanväriset seinät ja kontrastia luovat tummat kalusteet. Useat Meresuu
Spa & Hotellin huoneista on sisustettu erityistarpeita omaavien ihmisten toiveet huomioon ottaen. Kaikki hotellihuoneet ovat savuttomia. Hotellin
pohjakerroksessa on erillinen tupakkahuone. Meresuu Spa & Hotellin ravintolassa tarjoillaan monipuolisia ruokia, perinteisestä aamiaisesta aina eri maiden
keittiöiden parhaita paloja esittelevään à la carte -menuun. Meresuun kokouskeskuksessa on 4 salia. Kaikissa tiloissa on korkealuokkainen kokoustekniikka,
dataprojektorit, valkokankaat ja lehtiötaulut. On olemassa langaton Internet-verkko (WiFi) ja kopiointimahdollisuus. Kylpylässä on tarjolla lisäksi seuraavia
palveluja: kemiallinen pesu, herätyspalvelu, matkamuistomyymälä.

Aia 48a, 29023, Narva-Jõesuu

+372 357 9600

http://www.meresuu.ee/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/

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19383
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.

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/

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=19383
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

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

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/

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19383
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=19383
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.

