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Pärnuun kylpylälomalle la - la 13.11 - 20.11 Viimeinen ilmoittautuminen 10.10.2021

HUOM! EDELLYTÄMME 2 KORONAROKOTETTA (Rokotetodistus)

Vihdoinkin rajat aukenivat ja pääsemme suosituille kylpylämatkoillemme Pärnuun. Kylpylöiden ihanissa poreissa on mukavaa ja
hoidoista nautit varmasti . Lähde mukaan rentoutumaan ja viettämään lomaa Pärnun kylpylämatkalle!
Hotellimme ovat monille jo entuudestaan tutut hotelli Emmi, kylpylähotelli Tervis, kylpylähotelli Viiking sekä Estonia.
Rantakaupunki Pärnu on Viron neljänneksi suurin kaupunki, asukkaita reilut 40 000. Pärnu on yhä useammalle suomalaiselle tuttu
upean rantansa ja lukuisten kylpylöidensä ansiosta.
Pärnu voidaan jakaa kahteen eri osaan: keskustaan ja rannan hallitsemaan varsin laajaan alueeseen. Keskustassa on pieni, Ruutlikadun tuntumassa oleva vanhakaupunki. Alueelta löytyy myös uusi keskustan osa, joka on matkailijalle kaupungin paras ja
monipuolisin ostospaikka. Lähellä Ruutlia ja vastapäätä linja-autoasemaa olevalla Martensin aukiolla sijaitsee useita eri liikkeitä ja
ostoskeskuksia mm. Port Artur 1, Port Artur 2 ja Pärnu Keskus.
Ravintoloita ja kahviloita on Pärnussa runsaasti sekä keskustassa että kaupungin reuna-alueilla ja niissä onkin mukava käydä
kylpylähoitojen lomassa tai viettämässä iltaa.
Hotellien vastaanotoista saa esitteitä ja tarkempia tietoja Pärnun sen hetkisistä tapahtumista.
Hotellit:
Emmissä on täysihoito(seisovan pöydän aamiainen, lounas ja päivällinen lautastarjoiluna pöytiin). Lisäksi päivittäin iltapäiväkahvit.
Emmissä ei ole erillistä allasosastoa, vesihoitoja on toki saatavilla (vesihierontaa ja porekylpyjä). Kylpytakkeja saa vuokrata hotellista.
Huoneissa on suihku/wc, puhelin, jääkaappi ja tv (4 Suomen tv-kanavaa).
Hiustenkuivaajaa voi lainata hotellin vastaanotosta.
Hotellissa on ilmainen wiﬁ ja huoneet siivotaan päivittäin
http://emmi.ee/ﬁ/

Viikingissä on puolihoito (seisovan pöydän aamiainen ja päivällinen). Huoneissa on suihku/wc, hiustenkuivaaja, viileäkaappi, tv, wiﬁ,
puhelin,kylpytakit. Superior huoneet sijaitsevat
CD-talossa ja A -talon 4 . kerroksessa. Huonesiivous käy päivittäin.
https://www.viiking.ee/ﬁ/

Tervis on puolihoidolla (seisovan pöydän aamiainen ja päivällinen). Huoneet ovat superior-huoneita,
varustuksenaan suihku/wc, hiustenkuivaaja, jääkaappi, tv, wiﬁ, kylpytakit ja tossut. Huoneissa on parveke,
huoneemme sijaitsevat talossa 3.
Vuonna 2017 Terviksessä on uusittu mm. vastaanottotilat sekä buﬀetravintola. Myös saunaosastojen pukuhuonetiloja on uusittu.
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Huonesiivous käy päivittäin.
http://www.spatervis.ee./hotelliﬁ

Matkaohjelma:
Kohti Pärnua lähdemme lauantai aamuna 13.11 klo 6.00 Kajaanin Matkakeskuksesta. Menomatkalla Helsinkiin pidämme pari
taukoa, ensimmäinen Matin ja Liisan asemalla noin 25min ja pidempi ruokatauko Mikkelin ABC llä, noin 50min. Helsingistä Tallinnaan
matkaamme klo 15.15 lähtevällä Eckerö Linen m/s Finlandialla. Saavumme Tallinnaan klo 17.30 ja matka jatkuu bussillamme kohti
Pärnua, jonne saavumme illalla noin klo 20.30. Majoittautumisen jälkeen tarjoillaan hotelli Emmissä ja Estoniassa illallinen, muissa
hotelleissa eväspussi.
Sunnuntaina Emmissä, Viikingissä ja Terviksessä ei hoitoja , vain pakettiin kuuluvat ruokailut.
Estoniassa sunnuntai illalla kuolleenmerenaltaassa kellunta. Sunnuntain hoito Estoniassa viikon aikana eli joku arkipäivä 2 hoitoa.
Tarkemman viikko-ohjelman sekä henkilökohtaisen hoito-ohjelman saat paikan päällä. Oma bussi on mukana koko matkan ajan.

Paluumatkalle lähdemme lauantaiaamuna 20.11 alkaen klo 8.15. Laivamme Tallinnasta lähtee klo 12.00 ja saavumme Eckerö Linen
Finlandialla Helsinkiin klo 14.15. Jatkamme välittömästi Kajaaniin, jonne saavumme samana iltana noin klo 23.00.
Voit halutessasi varata ja maksaa etukäteen laivamatkan buﬀetruokailun, jolloin hinta on hieman edullisempi kuin laivalta ostettuna.
Etukäteisvaraus sisältää myös pöytävarauksen.
Etukäteen varattuna laivassa menomatkan buﬀet 30 € ja paluumatkan buﬀet 26 € Erityisruokavaliot on hyvä ilmoittaa hyvissä ajoin,
jotta ehdimme ilmoittaa ne laivayhtiölle ja hotellille.
Mikäli tarvitset pyörätuolia laivaan siirtymisen ajaksi, muistathan mainita asiasta ilmoittauessasi matkalle!

Matkustusasiakirjat:
Rokotetodistus (2 koronarokotetta)
Kaikilla Helsinki-Tallinna väliä matkustavilla henkilöillä, myös lapsilla, tulee olla mukana voimassa oleva passi tai virallinen
henkilökortti (ajokortti ei kelpaa matkustusasiakirjaksi).
Suosittelemme matkavakuutusta-tarkistathan vakuutuksesi kattavuuden.

Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matka vaatii toteutuakseen
vähimmäislähtijämäärän. Tämän matkan maksutapa: lasku. Matkakirje lähetetään noin 2 viikkoa ennen matkaa,
lasku yhdessä erässä.
Lisätiedot sekä ilmoittautumiset: Kajaanin Tila-autojen Matkamyynti 040-3556107. Löydät meidät myös netistä www.ktaoy.ﬁ
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Tällä matkalla Kajaanin Tila-autot Oy tarjoaa myös Kajaanin taajama-alueella omataksikuljetusta kotoa linja-autoasemalle ja takaisin
kiinteään hintaan 8 € suunta/ max.2 hlö . Taksi tulee tilata viimeistään vuorokautta ennen matkalle lähtöä ja taksiin voi tulla myös
muita matkalle lähtijöitä. Taksi tilataan matkamyynnin numerosta soittamalla 0403556107

Matkapaketti sisältää:
Hotelli Emmi:bussi- ja laivamatkat matkaohjelman mukaan, majoitus valitussa huonetyypissä täysihoidolla, saunan käyttö,
henk.kohtainen hoito-ohjelma (12 hoitoa ma-pe ja lääk.tarkastus ).
Hotelli Viiking:bussi- ja laivamatkat matkaohjelman mukaan, majoitus valitussa superior huonetyypissä puolihoidolla,
henk.kohtainen hoito-ohjelma (15 hoitoa ma-pe ja lääk.tarkastus ma).
Lisäksi aamusauna ja -uinti ma-pe klo 6.30-7.30 (C-talon saunaosastossa), Viiking Saaga vesi- ja saunakeskuksen sisäänpääsy
aukioloaikoina su klo 10.00-22.00, ma-to klo 12.00-22.00, pe klo 12.00-1700.
Hotelli Tervis:bussi- ja laivamatkat matkaohjelman mukaan, majoitus valitussa huonetyypissä superior-huoneissa puolihoidolla,
henk.kohtainen hoito-ohjelma (15 hoitoa ja lääk.tarkastus).
Hotelli Estonia :bussi- ja laivamatkat matkaohjelman mukaan,majoitus valitussa huonetyypissä puolihoidolla, Joogatunti tai kellunta
kuolleenmeren altaassa päivittäin sekä 1 hoito päivässä valintasi mukaan. Lisäksi hintaan sisältyy aamusauna ja -uinti sekä
aamuvoimistelu voimistelusalissa ma-la. Spa- ja saunakeskuksen sisäänpääsy ma-to klo 6.30-17.00 ja pe-su klo 6.30-22.00.

Lähtöaikataulu ja hinnat
Aika

Pysäkki

06:00 Kajaani - Kajaani Linja-Autoasema

A

B

C

405 €

531 €

517 €

Hintaryhmät
A: Matkapaketti, Aikuinen 2hh Emmi
B: Matkapaketti, Aikuinen 2hh Tervis
C: Matkapaketti, Aikuinen 2hh Viikinki
Pääsyliput ja muut palvelut Hinta Sis. alv
Pääsyliput, pääsymaksut jne

Lisämaksu 1hh Emmi

80 €

Lisämaksu 1hh Viiking

125 €

Lisämaksu 1hh Tervis

135 €

Lisämaksu Sotkamo väh. 2 hlö, hinta 30 ? / hlö

30 €
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Lisämaksu Vuolijoki ja Otanmäki väh. 2 hlö, hinta 30 ? / hlö

30 €

Lisämaksu Paltamo väh. 2 hlö, hinta 30 ? / hlö

30 €

Buﬀet menomatka laiva

30 €

Buﬀet paluumatka laiva

26 €

Varaa matka: ktaoy.bussimatkat.ﬁ
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