
Seniorilääkäreiden kylpylämatka 

AQVA SPA-KYLPYLÄÄN VIROON 14. - 17.1.2018 

 
 

Lähde katkaisemaan talven selkä Viron kylpylään. Seniorilääkäreiden talven kylpylä- 

matka suuntaa Rakvereen, jonka keskustassa sijaitsee uusi ja moderni kylpylähotelli 

Aqua Hotel & Spa. Viehättävässä kylpylässä voi nauttia vesipuiston pitkästä altaasta,  

vesihierontapisteistä, ulko- ja porealtaista. Saunakeskuksessa on seitsemän erinomaista 

vaihtoehtoa. Tervetuloa virkistäytymään Viroon. 

 

Alustava matkaohjelma: 
 

14.1. sunnuntai 
Kokoontuminen Helsingin Länsisatamassa. Laivaan nousu. 

Klo 8.30 Lähtö Eckerö Linen m/s Finlandialla Tallinnaan. Nautimme menomatkalla 

 aamiaisbuffetin. 

Klo 11.00 Saavumme Tallinnaan ja jatkamme matkaa virolaisella bussilla Rakvereen, jonne matka 

kestää vähän toista tuntia. Rakveressä majoittuminen hotelliin. 

 

     
 HOTELLI AQVA SPA **** (paikallinen luokitus) 

Hotelli sijaitsee Rakveren keskustassa. Savuttomassa hotellissa on mm. ravintola Fiore ja 

lounge baari Fresco, Aqva vesipuisto ja saunamaailma. Huoneita on 120, joissa on mm. 

minibaari, tv, ilmastointi, internet-yhteys, puhelin, hiustenkuivaaja ja aamutakki. 

Hotellissa on hissi. Huoneet ovat 2. ja 3. kerroksessa.  

 Aqva vesipuistossa on 25 m kuusiratainen allas, aaltoallas, vastavirta-allas, vesi- 

hierontapisteitä, ulkoallas, porealtaita ja liukumäki. Saunakeskuksessa on seitsemän 

saunavaihtoehtoa: höyry-, sanarium leposauna, infrapuna, höyry-suolasauna ja 

perinteinen sauna sitrustuoksulla ja ilman. Kylmävesiallas. 

Hotellista on suora sisäyhteys vesipuiston pukuhuoneisiin. Spa-keskus, jossa 

on tarjolla kauneushoitoja. www.aqvaspahotels.ee 

 

 Yhteinen illallinen.  

 

15. – 16.1. maanantai – tiistai 
 Aamiainen ja illallinen päivittäin.  

 

 Päivien aikana 60 minuutin kokovartalohieronta ja 60 minuutin Pedix Vital Classic  

jalkahoito. Lisäksi on mahdollista tilata lisähoitoja Spa-keskuksesta ja nauttia 

vesipuistosta ja saunamaailmasta.  

 

Kannattaa poiketa myös kaupungilla. 15 000 asukkaan Rakveressa on uusittu pääaukio, 

jossa on Arvo Pärtin pyöräilijäpatsas. Pikk-kadulta löytyy upeita vanhan ajan 

katunäkymiä. Lähellä hotelliamme on Pyhän Kolminaisuuden kirkko 1400-luvulta ja  

 

 



 

kaupunkikuvaa hallitsee Rakveren linna, jonka läheisyydessä seisoo pronssinen Tarvas-

patsas – sonni pitkine sarvineen. 

 

 

17.1. keskiviikko 
 Aamiainen. Huoneiden luovutus klo 12. Iltapäivällä ajamme Tallinnaan, jossa 

 jää vielä hetki aikaa tehdä ostoksia. 

Klo 18.00 Lähtö Viking Linen XPRS-aluksella Helsinkiin. Nautimme Bistro Buffet-illallisen 

 laivalla ruokajuomin. 

Klo 20.30 Saavumme Helsinkiin. 

 

 

 ****************************************************** 

 

Hinta: min 40 lähtijää  

 528 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 min 30 lähtijää 

 554 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 100 euroa. 

 

Hintaan sisältyy: 

- Eckerö Linen laivamatka Helsinki – Tallinna kansipaikoin 

- Viking Linen laivamatka Tallinna – Helsinki kansipaikoin 

- menopaluu bussikuljetus Tallinna-Rakvere virolaisella bussilla 

- kolmen yön majoitus hotelli Aqva Spassa 

- buffetaamiainen laivalla menomatkalla 

- aamiainen hotellissa 

- kolme illallista hotellissa ruokajuomana vesi 

- Bistro Buffet-illallinen laivalla ruokajuomin 

- 1 x 60 min kokovartalohieronta 

- 1 x 60 min Pedix Vital Classic jalkahoito 

- kylpylän ja saunamaailman käyttö  

- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan 

- arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut 

- muut kuin mainitut ruokajuomat 

- matkavakuutus ** suositellaan** 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää.  

 

 

 

 

 

 
Kehräsaari A 212, 33200 Tampere 

Puh. 0440 – 477 070   
info@resviaria.com  

www.resviaria.com 

KKV 2107/06/MjMv 

 

 

 

 

 

 



 

RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT   
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto r.y:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja 

heinäkuussa 2009 allekirjoittamia yleisiä valmismatkaehtoja, jotka ovat kokonaisuudessaan saatavilla 

toimistossamme. Matkan erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja: 

 
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT 
Maksaessaan varausmaksun 150,- asiakas hyväksyy matkan sopimusehdot. Näin syntyy molempia 

osapuolia sitova sopimus. Loppumaksu erääntyy 14.12.2017. Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa 

sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. 

  

PERUUTUSEHDOT: 
- Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa viimeistään 30.10., peritään toimistokuluina 50  

  euroa/henkilö. 

- Mikäli peruutus tapahtuu 31.10. – 13.12., veloitetaan 150 euroa/henkilö. 

- Mikäli matka peruutetaan 14.12. – 28.12., veloitetaan 50 % matkan hinnasta. 

- Mikäli matka peruutetaan 29.12. tai myöhemmin, peritään koko matkan hinta. 

 

MATKUSTAJAN PERUUTUSOIKEUDET: 
Kehotamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai 

matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkistakaa myös oman vakuutuksen 

peruutusturvaehtokohta, sillä joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu ja tästä voi seurata 

matkustajan oman vastuun laajentuminen. 

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapaturma ja hänellä on YVL:n 15§:n 1 mon. 3 kohdan 

ja yleisten YVE:n 5.1. kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka, noudatamme näissä peruutuksissa 

yleensä yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohtaa. Tämän valmismatkan erityisluonteen vuoksi 

sovellamme kuitenkin tästä ehtokohdasta poikkeavia ehtoja. 

 

YVL:n 15§ 2 momentin mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä toimistokulujen lisäksi ne maksut, 

jotka majoitusliike tai muu palveluntuottaja perii matkanjärjestäjältä myöhäisen peruutusajankohdan 

vuoksi. Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. Suosittelemme matkavakuutusta.  
 

MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN 
VUOKSI 
Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, 

jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta 

ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset matkustajan jo maksamat 

maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille. Matkojen toteut-

tamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia.  

 

OHJELMANMUUTOKSET 
Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. 

Resviaria Oy:llä on oikeus vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai parempaan hotelliin ilman 

velvollisuutta hinnanalennukseen tai korvaukseen. 

 

MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU VAHINGOISTA 
Resviaria Oy järjestää vapaa-ajanmatkoja eikä ole vahingonkorvausvelvollinen 

liikeasioille välillisesti aiheutuvista ongelmista, jos esim. matkalta paluu myöhästyy. 

 

KULJETUSYHTIÖN VASTUU 
Kuljetusyhtiöt ovat vastuussa matkustajista kuljetuksen aikana kuljetusehtojensa edellyttämällä 

tavalla.  

 

MATKUSTAJAN REKLAMAATIOVELVOLLISUUS 
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle 

matkanjärjestäjän edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä kun virhe on havaittu. Matkustajan tulee 

kyetä näyttämään, että ilmoitus on tehty. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin 

oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän suorituksessa olleeseen virheeseen. 

 
PASSI JA VIISUMIMÄÄRÄYKSET 
Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan matkanjärjestäjälle hyvissä ajoin ennen matkan alkua, mikäli 

hän ei ole Suomen kansalainen. Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi tai uuden mallinen 

henkilökortti. Tietoa rokotuksista ja terveystilanteesta saat KTL:n nettisivuilta www.ktl.fi ja 



turvallisuustilanteesta ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi Tämä valmismatka on 

Kuluttajaviraston valmismatkavakuuden piirissä ja vakuus on asetettu Suomessa. 

 

NIMENMUUTOKSET 
Pyydämme teitä ystävällisesti tarkistamaan, että nimenne on kirjoitettu laskuun oikein, sillä 

laivalippuun tulostuu laskun mukainen nimi. Mahdollinen nimen korjaus on ilmoitettava viimeistään 

loppumaksun yhteydessä.  

 

MATKANJÄRJESTÄJÄSTÄ RIIPPUMATTOMIEN KUSTANNUSMUUTOSTEN VAIKUTUS MATKAN 
HINTAAN 
Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkan hintaa niissä tapauksissa, että matkaohjelmaan ja 

hintaan sisältyvissä palveluissa tapahtuu matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi kohdemaan palvelujen hintojen muutokset tai vastaavat.  

 

RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT 
Muutoksista peritään toimistokuluina 50 euroa/henkilö. 

 

 


