
Eläkeliiton Etelä-Savon ja Karjalan piiri ry:t 
 

KYLPYLÄMATKA PÄRNUUN TERVIS -kylpylään  
La – La 26.01. – 02.02.2019 (8 pv) 
 

Matkaohjelma (ryhmämatka):  
La 26.01. Lähtö bussilla kohti Helsinkiä (kunkin matkalaiset lähtöpaikka ja -aika on merkitty laskuun): 
 1.bussi: Parikkala–Lappeenranta–Helsinki (suorin reitti, matkan varrelta pääsee kyytiin). 
 2.bussi: Pieksämäki – Mikkeli – Helsinki (suorin reitti, matkan varrelta pääsee kyytiin). 
 

 Aamukahvit suolaisen kahvileivän kanssa matkan varrella. Saapuminen Länsisatamaan (terminaali 2) 
klo 12.30. Laivamatka Helsinki–Tallinna klo 13.30-15.30 Tallink Starilla. Matkatavarat kulkevat käte-
västi bussissa laivamatkan ajan. Matka jatkuu parissa tunnissa Pärnuun. Majoittuminen Tervikseen 
superior-huoneisiin (3.talo). Lääkärintarkastus (la/su). Päivällinen.  

 

Su - Pe  Puolihoitoateriat päivittäin: aamiainen ja päivällinen. Kylpylähoitoja. Yksi ostosretki/bussi viikon ai-
kana. Kylpylän järjestämään ohjelmaa (osassa voi olla pieni pääsymaksu) 

 

La 02.02. Aamiainen. Klo 08.00 huoneiden luovutus ja lähtö Tallinnaan. Ostosaikaa (n. 1h) Tallinnassa ennen 
siirtymistä satamaan klo 11.00. Eckerö Linen Finlandia lähtee Tallinnasta klo 12.00 ja saapuu Helsin-
kiin klo 14.15. Paluu lähtöpaikoille laivan saavuttua Helsinkiin. Iltapäiväkahvit matkan varrella ma-
kean kahvileivän kera.  

 

Hinta:  425 €/400 €/385 €/henkilö edellyttää 30/38/45 maksavaa (per bussi) 
 -hinta vahvistuu 10.12. tulleiden ilmoittautumisten mukaan 
 

Hintaan sisältyy: 

• Bussimatkat em. ohjelman mukaan – bussi mukana Pärnussa 

• Menomatka: kahvit suolaisen kahvileivän kanssa (1), paluumatka: kahvit makean kahvileivän kera (1) 

• Laivamatka Helsinki – Tallinna - Helsinki em. laivavuoroilla kansipaikoin 

• Majoitus 2-hengen huoneissa mukavuuksin 

• Puolihoitoruokailut kylpylässä: aamiainen (7) ja päivällinen (7)  

• Lääkärintarkastus (2 krt/viikko) -> hoitosuunnitelma 

• Kylpylähoitoja, enintään 3 eri hoitoa hoitopäivässä (su-pe, yhteensä 18 hoitoa)  

• Reipas aamualoitus saunassa ja uimahallissa, virkistävä aamuvoimistelu voimistelusalissa ma-la 

• Hemmotteleva spa- ja saunakeskus Ma-To klo 6:30 – 17:00, Pe-Su klo 6:30-22:00, kuntosalin käyttö joka 
päivä 6:30 – 15:00 

• Yksi ryhmänvetäjä/bussi maksutta 2-hh:ssa majoittuen 

• Bussin ja kuljettajan laivaus, kuljettajan majoitus kylpylässä 

• Marginaalivero 
 

Lisämaksusta: 
Buffet-ruokailut laivalla 25 €/henkilö/meno sis. ruoka, pöytäjuomat sekä olut, puna- ja valkoviini. 
  24 €/henkilö/paluu sis. ruoka, pöytäjuomat sekä olut, puna- ja valkoviini. 
1-hengen huone  161 €/viikko 
Täysihoito kylpylässä 70 €/viikko  sis. lounasruokailut su-pe (6) 
 
Hoitopaketissa seuraavia: klassinen hieronta 23 min,  yrtti-helmikylpy, vedenalainen suihkuhieronta, parafiini-

osokeriittihoito, mutahoito, hoitavat suihkut, pyörrekylpy jaloille, hoitomutanaamio jaloille, suolahoito, valohoito, 

venytyshoito, kylmähoito, ultraäänihoito, magneettihoito, sähköhoidon eri muodot, inhalaatio tai maissijauho-

hieronta käsille, parafiininaamio käsille, vesivoimistelu tai lääkintävoimistelu salissa, kiertoharjoittelu kuntosalissa, 

kylmä parafiinihoito, kehonkoostumusmittaus, vesipatjahieronta.  

 

 

 



Matkan maksaminen 

Matkatoimisto laskuttaa yhdellä laskulla, jonka eräpäivä on 21.12.2018. 

Peruutusehdot  
Yleiset matkapakettiehdot eivät ole voimassa ryhmämatkalla. Peruutus 31–21 vrk ennen matkaa, 
kulut 25 % matkan hinnasta. Peruutus 20–14 vrk ennen matkaa, kulut 50 % matkan hinnasta. Pe-
ruutus 13–7 vrk ennen matkaa, kulut 75% matkan hinnasta. Peruutus myöhemmin kuin 7 vrk ennen 
matkaa, kulut 100 %. Toimistokulut lääkärintodistuksella tapahtuvissa peruutuksissa tarkastetaan 
tapauskohtaisesti peruutusajankohdan mukaan. Suosittelemme matkustajavakuutuksen otta-
mista, joka korvaa peruutuskulut mahdollisissa sairastumistapauksissa ryhmämatkalla.  

 

Hintasitoumus 

Tarjouksemme hinnat perustuvat tarjouksen päiväyspäivänä voimassaoleviin hinta- ja valuutta tie-

toihin. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla 

perusteilla: valuuttakurssimuutokset, meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uu-

det ja muuttuneet verot ja maksut. Tarjouksemme hinta edellyttää esitetyn ryhmäkoon toteutu-

mista. 

HUOM!  Matkavakuutus Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista matkalle, koska ti-

lausmatkaa koskevien peruutusehtojemme mukaan viime hetken peruutuksen tapahtuessa (myös 

sairastapaukset) peruutusturva on haettava vakuutuksesta. Päällekkäisten vakuutusten välttä-

miseksi kannattaa tarkistaa mm. kotivakuutuksen sisältö ennen erillisen matkavakuutuksen otta-

mista ja että siinä on myös peruutusturvaosa. 

Matkaehdot  Noudatamme kuluttaja-asiamiehen sekä Suomen matkatoimistoyhdistyksen neuvottelemia matka-

pakettiaehtoja sekä Matka-Mainio Oy:n lisä- ja erityisehtoja. Tällä matkalla käytämme ryhmämat-

kojen erityisehtojamme, jotka toimitamme pikimmiten tarjouksen hyväksymisen jälkeen. 

Vakuus Kuluttajaviraston Matka-Mainiolle myöntämä vakuusnumero on 3424/00/MjMv, mikä antaa oikeu-

den järjestää ja välittää matkoja. 

Matka-asiakirja 

 Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus. Kaikki matkan aikana tarvittavat paperit kuten laiva-

liput jaetaan matkan aikana.  

Ilmoittautumiset 10.12.2018 mennessä (huom! paikkoja on rajoitetusti): 

Matkatoimistoon, sähköpostilla: henna@matkamainio.fi tai puhelimitse 017-46 33 666. Sähköpos-
tilla ilmoittautuminen on paras vaihtoehto, jolloin asiakas saa ilmoittautumisen jälkeen paluuvies-
tinä kuittauksen ilmoittautumisesta.   
Ilmoittautumista varten tarvitaan: 
-virallinen nimi  
-syntymäaika (päivä-kuukausi-vuosi) 
-laskutusosoite 
-sähköpostiosoite (mikäli lähtijällä on sähköposti, niin lasku- kuin matkaohjelma toimitetaan sinne) 
-matkapuhelinnumero  
-huonekaveri (jos ilmoittaudut eri aikaan kuin matkakaverisi) 
-bussiin nousupaikka (kunkin lähtijän lähtöaika- ja paikka on merkitty laskuun) 
-halutut lisäpalvelut; laivaruokailut tai täysihoito kylpylässä 
-mahdolliset ruokavaliot sekä liikuntaesteet. 

 
 Matkan vastuullinen järjestäjä 
 

MATKA-MAINIO OY 
Puh. 017 – 46 33 666 
henna@matkamainio.fi 

 

mailto:henna@matkamainio.fi
mailto:henna@matkamainio.fi


 

Kahvilat ja baarit 
Terveys Medical Spassa voit cocktailien ja pikkuruokien säestyksellä viettää aikaa 
viihtyisässä baarissa. Kauniilla säällä on Muuli-kattobaarissa auki ulkoterassi. Iltaisin 
avautuu baarista mahtava näkymä joensuistoon ja auringonlaskuun. Muuli baari 
(2.talon 5.krs) auki päivittäin klo 12:00-23:00. 
Purje kahvila (3.talon 6. krs) auki päivittäin klo 10 - 22.00 
A´la carte ravintola Kuu: klo 17 – 23.00. Halutessasi voi lisämaksua vastaan vaihtaa 
paketissa olevan lounaan/päivällisen a´la carten ruokailuun (supistettu menuvali-
koima). Vaihtoa voit tiedustella perillä kylpylässä.  
 

Terveysloma: Voit nauttia kylpylähoidosta ja spa-rentoutumisesta seitsemänä päi-
vänä viikossa! Tarjolla on yli 50 erilaista kylpylä- ja rentoutushoitoa sekä tutki-
musta. Meiltä saat apua luuston ja nivelistön, sydän- ja verenkiertoelimistön sekä 
ääreishermoston vaivoihin. Terveydentilan tutkimista varten meillä on kliininen 
sekä biokemian laboratorio ja ultraäänitutkimukseen sekä toiminnalliseen diagnos-
tiikkaa tarvittava laitteisto.  Erikoislääkäreistä ottaa vastaan Ihotautilääkäri ja gyne-
kologi. Meiltä saat myös hammashoitoa. Suolakammiosta saat apua hengitystie-, 
allergia- ja ihosairauksiin. Muta- ja vesihoitolassa käytetään paikallista järven hoi-
tavaa mutaa sekä yleishoidoissa että paikallisina kääreinä. 
 

Saunakeskus: Keskukseen kuuluu sekä sauna- ja allasosasto että kuntokeskus. 
Keskuksesta avautuu hurmaava näkymä Rantapuistoon ja Pärnujoen suulle.  
 

Kauneushoidot – kauneussalonki Helmi: Kauneussalonkissa tarjotaan kasvo- ja 
vartalohoitoja ranskalaisen Guinot-kosmetiikkasarjan ammattituotteilla.  Hoito-
lasta saa myös kampaajan palveluita yhteistyössä amerikkalaisen Aloxxi-brändin 
kanssa. Hoitolaamme muuttavat myös suositut palvelumme manikyyri ja pedikyyri. 
Kauneussalonki on auki Ma-La 9:00-12:30 ja 13:00-18:00. Su suljettu. 
 

Ajanviete: Kylpylä Tervis huolehtii vieraistaan myös tarjoamalla monipuolista 
ajanvietettä. Kulttuurikeskuksessa järjestetään iltaisin kansainvälisten artistien 
konsertteja. Lisäksi järjestämme tanssi-iltoja, teemapäiviä, näyttelyitä ym. 
 

Lisätietoa: www.spatervis.ee (em. tiedot otettu 9/2018 kylpylän neittisvuilta) 

TERVIS KYLPYLÄHOTELLI 
Kylpylä Tervis koostuu seitsemästä toisiinsa lasikäytävin yhdistetystä 

rakennuksesta. Hotellissa on 494 vuodepaikkaa, kaikin mukavuuksin varus-
telluista hotellihuoneista avautuvat maalaukselliset näkymät. Hotellin välit-
tömässä läheisyydessä sijaitsevat huvisatama sekä historiallinen Pärnun aal-
lonmurtaja. Aamiaiselle, aamuvoimisteluun ja muihin hoitoihin pääsee käte-
västi lasikäytävien kautta.  
           Kesällä hotelliasiakkaat saavat nauttia aurinkoisista kävelyretkistä Pär-
nun ranta-alueella. Talvella tämä rannikon pikkukaupunki verhoutuu valkoi-
seen lumivaippaan ja somistuu entisestään. 

Mukavat, valoisat ja hyvin sisustetut hotellihuoneet on sijoitettu kol-
meen eri siipeen, parvekkeilta avautuu maalauksellinen näköala. Voit valita 
yhden tai kahden hengen huoneen, normaali-, inva-, perhehuoneen tai svii-
tin. Kaikki huoneet ovat savuttomia ja allergikoille sopivia. Huoneissa on tv, 
suoravalintapuhelin, jääkaappi sekä suihku. Superior huoneiden varustuk-
seen kuuluvat myös aamutakki, hiustenkuivaaja ja säilytyslokero. Superior-
huoneessa on minibaari, jonka tuotteet ovat maksullisia.  
      

Buffet-ravintola: tarjoilee aamiaista ma-pe klo 07–10.00, la-su klo 07 – 
11.00, lounasta klo 12.30-15.00 (täysihoidolla) sekä päivällistä klo 17–19.00.  

 

Tervis kylpylähotelli 
os. Seedri 6 
80010 PÄRNU, Viro 
Tel. +372 445 0111 

http://www.spatervis.ee/

