Seniorilääkäreiden kylpylämatka
AQVA SPA-KYLPYLÄÄN VIROON 27. - 30.1.2019

Lähde katkaisemaan talven selkä Viron kylpylään. Seniorilääkäreiden talven kylpylämatka 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:
27.1. sunnuntai
Kokoontuminen Helsingin Länsisatamassa. Laivaan nousu.
Klo 08:30
Aamiaisbuffet Eckerö Linen m/s Finlandialla ja klo 9.00 laiva lähtee kohti Tallinnaa.
Klo 11:15
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, vesihierontapisteitä, 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.
28. – 29.1. maanantai – tiistai
Aamiainen ja illallinen päivittäin.
Päivien aikana 60 minuutin kokovartalohieronta ja 60 minuutin 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 Tarvaspatsas – sonni pitkine sarvineen.
30.1. keskiviikko
Aamiainen. Huoneiden luovutus klo 12. Iltapäivällä ajamme Tallinnaan, jossa
jää vielä hetki aikaa tehdä ostoksia.
Klo 17:00
Lähtö Viking Linen m/s Rosella-aluksella Helsinkiin. Nautimme Bistro Buffet -illallisen
laivalla ruokajuomin.
Klo 19:45
Saavumme Helsinkiin.

******************************************************
Hinta:

min 25 lähtijää
540 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 20 lähtijää
560 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 125 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Eckerö Linen laivamatka Helsinki – Tallinna kansipaikoin
- Viking Linen laivamatka Tallinna – Helsinki kansipaikoin
- meno-paluu bussikuljetus Tallinna-Rakvere virolaisella bussilla
- kolmen yön majoitus hotelli Aqva Spassa
- buffet-aamiainen laivalla menomatkalla
- aamiainen hotellissa
- kolme illallista hotellissa, ruokajuomana vesi
- Bistro Buffet -illallinen laivalla ruokajuomin paluumatkalla
- 1 x 60 min kokovartalohieronta
- 1 x 60 min jalkahoito
- kylpylän, saunamaailman ja kuntosalin käyttö
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut ruokailut
- muut kuin mainitut ruokajuomat
- matkavakuutus ** suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää. Matka edellyttää normaalia
liikuntakykyä.
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