
SENIORIKILLAN KYLPYLÄMATKA 
PÄRNUUN TOUKOKUUSSA 2022 
 
Viron kesäpääkaupunki Pärnu on monipuolinen 
lomakaupunki meren rannalla. Kylpyläelämällä on 
pitkät perinteet, jo 1800-luvulla Pärnussa on vietetty 
kylpylälomia. Pärnu on aurinkoinen, vehreä kaupunki 
puistoineen ja puutarhoineen.  
 
Tunnelmallisen kaupungin kaduilla on mukava liikkua, 
ja pistäytyä pikkukahviloissa ja ostoksilla. Ja merelliset 
maisemat hiekkarantoineen tarjoavat uskomattoman 
kauniit näkymät ja loistavat ulkoilumahdollisuudet. 
 
Matka-ajankohta:  15.-21.5.2022 (su-la) 
 
Matkan hinta:  540 €/jäsen ja 595 €/avec, edellyttää vähintään 20 hengen ryhmää  
  530 €/jäsen ja 585 €/avec, edellyttää vähintään 30 hengen ryhmää  

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 170 €. Yksinmatkustavan on varattava 
yhden hengen huone. 

 
Hintaan sisältyy: * laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä kansipaikoilla * kokoustila 
laivamatkojen aikana * bussimatkat Tallinna-Pärnu-Tallinna suomenkielisen oppaan kanssa * majoitus 
superior-luokan jaetussa kahden hengen huoneessa Tervis Spa-kylpylässä * menomatkalla laivalla 
salaattibuffet juomineen (vesi, hanaviini/olut) ja paluumatkalla bistrobuffet juomineen (vesi, hanaviini/olut) 
*puolihoitoruokailut  (aamiainen ja lounas, sunnuntaina illallinen) * yhtenä päivänä iltapäivä/iltaretki 
lounaan jälkeen suomenkielisen oppaan johdolla Pärnun ulkopuolelle Pootsin viinikartanolle, tutustuminen 
kartanoon ja sen historiaan, ja viininmaistajaiset, retken päätteeksi Pärnussa päivällinen, sis. 1 lasi viiniä  * 
lääkärintarkastus ja 2-3 hoitoa/päivä (ei matkapäivinä) * kylpylän järjestämä viihdeohjelma* saunan ja 
allasosaston käyttö päivittäin aukioloaikoina * 
 
Laiva-aikataulu (alustava): 
15.5. Helsinki – Tallinna Viking XPRS klo 10:30 -13:00 
21.5. Tallinna – Helsinki Viking XPRS klo 17:00 – 19:30 
 
Matkaohjelma: 
 
Sunnuntai 15.5. 
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan klo 10.30-13.00 Viking XPRS:llä.  Ryhmän käyttöön on varattu 
laivamatkan ajaksi kokoustila ja matkalla nautitaan salaattibuffet. Tallinnan satamasta matka jatkuu kohti 
Pärnua, jonne matkaa noin 130 km. Saapuminen Pärnuun ja Tervis Spahan, majoittuminen ja illallinen. 
 
Maanantai 16.5 – perjantai 20.5. 
Buffetaamiainen ja buffetlounas päivittäin. Aikaa nauttia lepolomasta, kylpylähoidoista sekä kauniista 
maisemista. 
Yhtenä päivänä opastettu retki Pärnun ulkopuolelle, Pootsin viinikartanoon. Se on yksi Pärnumaan 
kauneimpia kartanoita, jossa asuu sen omistajaperhe. Virolainen Põldsamien perhe osti kartanon 1930-
luvulla, mutta omistajaperhe kuljetettiin Siperiaan Neuvostoliiton miehitettyä Viron, ja teloitettiin 1942. 
Viron uudelleen itsenäistymisen jälkeen kartano palautettiin Põldsamien suvulle. Perhe viljelee erilaisia 
marjoja ja hedelmiä, mm. viinirypäleitä, ja valmistaa viinejä. Retkellä tutustuminen kartanoon ja sen 
historiaan, ja viininmaistajaiset. Retken päätteeksi päivällinen Pärnussa. 
 
Lauantai 21.5. 
Buffetaamiaisen jälkeen lähdetään Tallinnaan, ja satamassa ostosaikaa. Viking XPRS lähtee Tallinnasta klo 
17.00 ja Helsinkiin saavutaan klo 19.30. Laivamatkan ajaksi ryhmälle on varattu kokoustila ja matkalla 
nautitaan bistrobuffet. 



Hotellitiedot: 
Tervis Spa -kylpylähotelli  
Seedri 6, Pärnu, 80012 Pärnu maakond, Viro 
 
Kylpylähotelli sijaitsee Pärnu-joen suulla, keskustaan matkaa 
n. 1 km ja uimarannalle n. 800 metriä. Tervis koostuu 
kolmesta hotellirakennuksesta, joilla on yhteiset palvelut. 
Tervis 1 on kunnostettu vuonna 2010, Tervis 2 vuosina 2010-
2013. Tervis 3 on avattu 2002 ja kunnostettu 2014-2015. 
 
Kylpylän vapaa-ajankeskuksessa on 25-metrinen uima-allas, lastenallas, japanilainen allas, poreallas, 
vesiliikunta-allas sekä erilaisia saunoja. Keskuksessa on myös kuntosali, kauneushoitola sekä liikuntasali, 
joka on remontissa vuonna 2015, remontti ilmoitettu valmistuvan 31.8.2015. 
Kylpylässä toimii oma ruokala (1-talossa), sekä kahvila/baarit (2-ja 3-taloissa), kesäisin lisäksi ulkoterassi. 
Muita palveluja mm. pöytätennis, hammaslääkäri, elintarvikemyyntipiste, kirjasto, kokoustilat, 
seurustelutilat. Kylpylässä on hissit. 
 
Huoneita yhteensä 269 kolmessa eri talossa. Huoneissa on suihku, wc, puhelin, viileäkaappi, tv. Erilliset 
vuoteet, laminaattilattia. Useimmissa huoneissa parveke. Kaikki huoneet ovat savuttomia allergiahuoneita. 
 
Tärkeää: Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (matkalla ei ole esteettömiä kuljetuksia eikä muita 
esteettömiä palveluja). Matkan toteutuminen edellyttää minimiosanottajamäärää (20 matkustajaa). 
Matkalla on oltava mukana joko passi tai EU-henkilökortti.  
Matkavakuutus ei sisälly hintaan. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista! Suomessa asuvalla on 
oikeus välttämättömään sairaanhoitoon myös Baltiassa. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella 
sairaanhoitokortilla, lisätietoja www.kela.fi  
 
Hinnat perustuvat 25.10.2021 voimassa oleviin hintatietoihin, valuuttakursseihin ja määräyksiin ja veroihin, 
niiden muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. 
 
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä Matka-Agentit/ Elämys Travel Design Oy:n 
erityisehtoja. https://www.matka-agentit.fi/matka-agentit-lisa-ja-erityisehdot 
 
ILMOITTAUTUMISET: Bengt Ahti, bengt.ahti@welho.com, puh. 040 350 2623, 15.2.2022 mennessä.        
 
Maksut: varausmaksu 150 €/henkilö maksettava 24.2., loppumaksu 7.4.2022.   
HUOM! Matka-Agentit lähettää ilmoittautuneille vahvistuksen/laskun sähköpostitse, samoin lopullisen  
matkaohjelman noin 2 viikkoa ennen matkaa.  EI SIIS MAKSUJA KILLAN TILILLE!     
 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava: nimi siinä muodossa (etunimi, sukunimi) kuin se on  
passissa/henkilökortissa, syntymäaika sekä  yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero) sekä  
mahdolliset erikoisruokavaliot. Kerro myös, haluatko laskun/matkadokumentit sähköpostitse vai  
kirjepostilla (lisämaksu 8 €/varaus).      
 

 
ILMOITTAUDU NYT – PAIKKOJA RAJOITETUSTI! 

 
TERVETULOA! 
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