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KYLPYLÄMATKA VIROON 
VIIKING SPA-HOTEL 16.-23.5.2020 

 
  
Matkan hinta  598 €/henkilö kun ryhmässä vähintään 40 henkilöä 
 655 €/henkilö kun ryhmässä vähintään 30 henkilöä 
    
Hintaan sisältyy - bussikuljetus alkaen Iistä, oma bussi mukana koko matkan ajan 
  - ruokailu Suomen puolella menopäivänä 
  - laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Tallink Megastar 
  - majoittuminen 7 yötä Viking Spa Hotellissa Standard-luokan 
    2-hengen huoneessa  
  - puolihoitoruokailu, alkaen iltapalalla menoiltana ja päättyen aamiaiseen  
    lähtöpäivänä, päivittäisinä ruokailuina aamiainen ja päivällinen 
  - Pohjolan Matkan oppaan palvelut Virossa  
  - bussiretki Latviaan 
  - aamusauna ja -uinti ma-pe 6.30-7.30, la-su 7.00-10.00 (C-talon sauna
    osastossa) sekä uuden vesi- ja saunakeskuksen Viiking Saaga käyttö: 
    su-to rajaton sisäänpääsy aukioloaikoina (Su 10.00-22.00, ma-to  
   12.00-22.00), pe 12.00-17.00, la ja Viron kansallisina juhlapyhinä  
   10.00-17.00 
  - kuntosalin laitteiden käyttö aukioloaikoina 
  - terveystarkastus ja hoitosuunnitelman laatiminen tulopäivänä tai seuraavana 
    päivänä 
  - kylpytakki 
  - 3 kylpylähoitoa arkisin ja 2 hoitoa lauantaina ja sunnuntaina sekä Viron 
    kansallisina juhlapyhinä (määrätään terveystarkastuksen yhtydessä) 
  HOITOVALIKOIMA 

·         Vesihieronta 15 min. 
·         Yrttikylpy 20 min. 
·         Osokeriiti-parafiinihoito 15 min. 
·         Paikallinen kylmähoito 10-15 min. 
·         Osahieronta 20 min. 
·         Hierontatuoli 15 min. 
·         Darsonvalisaatio 10-20 min. 
·         Ultraäänihoito 
·         Inhalaatiohoito 10 min. 
·         Sähköhieronta 
·         Magneetihoito 
·         Laskimohoito geelillä (jalat) 
·         Rentoutushoito 30 min. 
·         lääkintävoimistelu ryhmässä 30 min. 
·         lääkintävoimistelu yksilöllinen 30 min. 
·         vesivoimistelu ryhmässä 30 min. (ma – pe) 
·         porekylpy merisuolalla 20 min. 
·         jalkakylpy merisuolalla 15 min. 
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- yksi vapaamatka (lisäedut: majoitus suitessa, osahieronta 20 min sijaan osa-
hieronta 40 min, yhden kerran ilmainen sisäänpääsy tanssi-iltaan, rajaton 
sisäänpääsy vesi- ja saunakeskus Viiking Saagaan) 
 
+ VUONNA 2020 KUULUU PAKETIIN 1 LISÄHOITO VIIKOSSA: Hierontatuoli 
15 min., veresokerin tutkimus, kolesterolin tutkimus tai suolahoito 30 min., 
virtsakoe tutkimus, hemoglobiinin tutkimus, PSA-testi                                                                                                                   
 

Lisämaksusta 2-hengen Superior huone 45 €/henkilö 
 Standard huone yhdelle 132 € 
  
Alustava matkaohjelma  
1. matkapäivä lauantai 16.5.2020  
Lähtö Iistä noin klo 05.00. 
Bussimatka Helsinkiin, matkalla pidetään tarvittavat tauot. 
Pohjolan Matka tarjoaa ryhmällenne ruokailun matkalla. 
Tallink MegaStar lähtee Helsingistä klo 16.30 ja saapuu Tallinnaan klo 18.30. 
* vaihtoehto olisi lähteä Iistä jo klo 02.00 - > laiva Helsingistä klo 13.30 -> Tallinnassa klo 15.30 

Suomenkielinen oppaamme on ryhmäänne vastassa satamassa. 
Bussimatka Pärnuun kestää noin 2 tuntia. 
Majoittuminen kylpylään ja iltapala. 
 
2. 3. 4. 5. ja 6. sunnuntai-perjantai 
Aamiainen ja lounas tai illallinen kylpylässä. Kaksi-kolme hoitoa/päivä. 
Opastettu kiertoajelu Pärnussa suomenkielisen oppaamme kanssa. 
Jonakin päivänä voidaan tehdä retki Latvian puolelle, ei lisämaksua. 
 
7. matkapäivä lauantai 23.5.2020 
Aamiaisen jälkeen bussimatka Tallinnaan. 
Tallinnassa ehditään pitää pieni ostostauko. 
Tallink Megastar lähtee Tallinnasta klo 13.30 ja saapuu Helsinkiin klo15.30. 
Bussimatka lähtöpaikkakunnalle. 
 
Varaukset/Laskutus Ryhmällenne on varattu 45 paikka laivalla. 
 Viiking Spassa on varattuna 19 x Standard huone, 4 x Superior huone ja 
 1 x suite.  
 Varaukset tulisi vahvistaa 16.3.2020 mennessä. 
 Ko. aikaan mennessä ennakkomaksu 100 €/henkilö. 
 Loppumaksu 3 viikkoa ennen matkaa. 
 
 Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, perimme laskutuslisän 8€ / 

lasku. Yhteisestä ryhmälaskusta emme peri laskutuslisää. 
 
Nimilista Nimilista toimistollemme 16.3.2020 mennessä. 
 Listassa tulee näkyä 
 - lähtijöiden syntymäaika 
 - huonejako 
 - mahdolliset erikoisruokavaliot (Viikingissä on tarjolla seuraavat 

erikoisruokavaliot: diabetes, laktoosi-intoleranssi, keliakia, kasvisruoka) 
 
Peruutusehdot Tämä matka on ryhmällenne suunniteltu tilausmatka. 
 Mahdollisissa peruutuksissa, perimme kuluja, peruutushetken todellisten kulujen 

mukaisesti. Ryhmän yhteiset kulut myös huomioiden. 
 Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. 
 Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista peruutuskulujen ja mahdollisen mat-

kalla sairastumisen varalta.  
 
 Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi tai virallinen henkilötodistus. 
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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 huo-

netta, 135 kahden hengen huoneita, 5 perhehuonetta, 6 suitea ja 2 invahuonetta. 

Huoneissa suihku, wc, kelloradio, tv ja puhelin, viileäkaappi, muovi/laminaattilat-

tiat. Huoneet eri kokoisia ja -mallisia. Kaikki huoneet sopivat allergikoille. Tupa-

kointi huoneissa on kielletty. Viileäkaappi kaikissa huoneissa. Parveke ja ilmastointi superior-luokan huoneissa. Kylpy-

lässä on hoito-osasto, ravintola, kahvila-baari jossa tv, biljardi ja keitto-buffet, kesäisin myös terassi, myymälä, lasten leik-

kihuone. 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 parturi-kampaamo. Vastaanoton yhteydessä tallelokerot, 

posti- ja tietoliikennepalvelut, kylpytakkien ja kävelysauvojen (hoitorespasta) vuokraus. Silmälääkäri. Apteekki sekä op-

tiikkatuotteet. Maksuton internet -yhteys hoito-osastolla. Langaton internet -yhteys A-talon kokoustiloissa, baarissa ja 

hotellihuoneissa. Pysäköinti hotellin edessä on maksutonta. Kylpylässä järjestetään illanviettoja, tanssi-iltoja ja retkiä. Ret-

kille 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. Ho-

telli pidättää oikeuden muuttaa buffet-lounaan ja -illallisen tarjoilumuotoa ja kellonaikaa. Buffet-tarjoilu alk. 20 henkilöä, 

pienemmille ryhmille mahdollinen myös pöytiintarjoilu. Huom. 12.6. alkavat sisäpihalla julkisivun maalaustyöt (kello 

10.00-21.00). 

Tietoja 

Rakennusvuosi 1993 

Huoneita 134 

Kerroksia 4 

Keskustaan 0,5 km 

Linja-autoasemalle 1,3 km 

Varustelu 

Hissi Kyllä 

Baari Kyllä 

Ravintola Kyllä 

Uima-allas Kyllä 

Poreallas Kyllä 

Internet Kyllä 

TV Kyllä 
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