18.9.2019

Yö Europalla ja perheloma 2 yötä Piritalla

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=19606
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.

