
ELÄKELIITON YLÄNEEN OSASTON             
KYLPYLÄMATKA  1-7.11.2020 ( SU-LA)  

                   PÄRNUUN   VIIKING SPA  kylpylään!

            

Viiking Spa Hotelli sijaitsee  Pärnun keskikaupungissa Pärnun ranta-alueen vieressä. Kylpylähotellin neljä 
majoitusrakennusta käsittää 154 nykyaikaisesti sisustettua huonetta. Suurin osa huoneista allergiavapaita. 
Kaikki huoneet savuttomia. Hotellissa on hissit. 
Kaikissa huoneissa suihku, WC, SAT-TV, puhelin, hiustenkuivaaja, viileäkaappi, kylpytakit aikuisille ja WiFi. 

Hinta: 499 €/hlö/H2, puolihoidolla (min 30 hlöä).  Ilm. 15.8 mennessä.  

Puolihoito hintaan sisältyy: 
* bussikuljetukset, oma bussi tuo ja hakee Pärnusta (matkalaukut saa olla bussissa)
    alustava bussireitti: Yläne-Oripää-Hirvikoski-Loimaa-Forssa Autokeidas-Helsinki Länsiterminaali T2 
* kansipaikat Eckerö Linen m/s Finlandialla meno (Hel-Tall 9.00-11.15)
* kansipaikat Eckerö line m/s Finlandia   paluu (Tall-Hel 18.30-21.00)
* 6 x yöpyminen H2 standard  huoneissa  kylpylähotelli  Viiking Spa  (A/B talo) 
* terveys tarkastus  ja sen pohjalta hoitosuunnitelma 
* hoitoja x 15 kpl 
* ruokailut 2 x pv/alkaen menopäivän päivällisellä ja päättyen lähtöpäivän aamiaiseen (aamiainen ja päivällinen)
* kylpylässä kylpytakki käytettävissä  

Hinta  sisältävät: aamusauna ja uinti me-pe 6.30-7.30, la-su 7.00-10-00 (C-talon saunaosastossa) sekä uuden 
vesi- ja saunakeskuksen Viiking Saaga käyttö: su-to rajaton sisäänpääsy aukioloaikoina (Su 10.00-22.00, ma-to 
12.00-22.00), kuntosalin laitteiden käyttö aukioloaikoina, majoituksen, aamiainen, päivällinen,  
terveystarkastus ja hoitosuunnitelman laatiminen  tulopäivällä tai seuraavalla päivällä ja  3 kylpylähoitoa 
arkisin ja 2 hoitoa lauantaina ja sunnuntaina ( hoitoja ei tulo- eikä poislähtöpäivinä).Talonkierros  maanantaina
( tai menopäivä),aika sovitaan perillä. 
Lisämaksusta: 
1-hengen huone + 105 €,Täysihoidolla + 40 €/hlö ( sis 5x lounas);  laiva-aamiainen +15 €/hlö, paluubuffet  (riistapöytä) 
+32€/hlö, B-hytti +29 €/ suunta.

Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi tai kuvallinen henkilöllisyyskortti mukana. Suosittelemme matkavakuutusta. 
Ilmoittautumiset Merja Rouvalille 15.8 mennessä. Matka laskutetaan yhdistykseltä ennen matkaa, eräpäivä kk ennen 
matkaa (ei toimistomaksua). Jos matka laskutetaan lähtijöiltä erikseen on toimistomaksu 5€/lasku ja tarvitsemme myös 
lähtijän osoitetiedon.  Ilmoittautuessa tarvitaan: nimi, syntymäaika, huonejako, mahdolliset ruoka-aineallergiat, 
lisämaksullisten palveluiden tilaus ja autoon tulopaikka.
 
Matka tehdään yhdessä Matka-Viitalan kanssa. ( mainostus nettisivuilla) 
Matkanjärjestäjän maksu- ja peruutusehdot, Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa:
* 31 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan varauskuluina 30 euroa * 30 - 14 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan 1/3 matkan hinnasta tai jo mahdollisesti 
matkanjärjestäjän maksamat hotelli- ja laivakulut * 13 vrk - 48 h ennen matkan alkua, veloitetaan 75 % matkan hinnasta * alle 48 h ennen matkan alkua, veloitetaan 
koko matkan hinta

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Viitala Virttaanraitti 239, 32560 Virttaa   Puh 044 040 5140


