
 

Seniorilääkäreiden kylpylämatka  

LAULASMAAN KYLPYLÄÄN VIROON 28. - 31.1.2020  

 

 
Lähde katkaisemaan talven selkä Viron kylpylään. Seniorilääkäreiden talven kylpylämatka suuntaa tällä 

kertaa Laulasmaan kylpylään, joka sijaitsee vajaan puolen tunnin matkan päässä Tallinnasta Itämeren 

rannalla. Kylpylässä otamme hoitoja ja nautimme virkistävistä vesistä useissa altaissa ja saunoissa. 

Halukkailla on myös mahdollisuus osallistua kulttuuriohjelmaan Tallinnassa. 
Tervetuloa mukaan. 

 

Alustava matkaohjelma: 

 

28.1. tiistai 
 Kokoontuminen Helsingin Länsisatamassa. Laivaan nousu. Matkavaroille on varattu hytti. 

Klo 08.30 Aamiaisbuffet Eckerö Linen m/s Finlandia laivalla. Klo 09.00 lähdemme kohti Tallinnaa. 

Klo 11.55 Saavumme Tallinnan satamaan, josta bussikuljetus Laulasmaalle. Majoittuminen hotelliin. 

 

 
 KYLPYLÄHOTELLI LAULASMAA SPA **** (paikallinen luokitus) 

Hestia Hotel Laulasmaa Spa sijaitsee Laheperen lahdella oman hiekkarannan vieressä. 

Hotellin wellness-kylpylässä on useita uima-altaita, 6 saunaa, japanilainen 

kuumakylpyallas ja lämmitettäviä lepotuoleja. Hotellissa on myös kauneushoitola, 

kampaamo ja vesikahvila. Hotellissa on aulakahvila, Resto Verde-ravintola sekä ravintola 

Wicca, joka on ollut useita kertoja Viron parhaimpien ravintoloiden listalla. Tallinnaan on 

vain 30 minuutin ajomatka. Huoneissa on klassinen sisustus, jota täydentävät puiset 

yksityiskohdat. Kaikissa huoneissa on kaapeli-tv, työpöytä, hiustenkuivain ja mukavuudet.  

 https://www.hestiahotelgroup.com/laulasmaa/fi/ 

 

 Yhteinen päivällinen. 

 

29. – 30.1. keskiviikko – torstai 
 Aamiainen ja päivällinen päivittäin.  

 

 Päivien aikana 20 minuutin hieronta ja kolme valikoitua hoitoa seuraavista:  

manuaalinen vedenalainen merivesisuihkuhieronta (20 min), yrttiporekylpy (20 min), 

meren kristallikylpy (20 min), kiinteyttävä appelsiinikylpy (20 min), rentouttava 

ruusuöljykylpy (20 min), parafiini-osokeriittihoito (15 min), parafiinihansikkaat (20 min), 

parafiinisukat (20 min), valohoito (30 min), sähköhoito, ultraäänihoito, magneettihoito, 

inhalaatio, korvakynttilät, suolahoito (30 min).  

 

Keskiviikkona mahdollisuus osallistua iltaretkelle Tallinnaan katsomaan Figaron Häät -
oopperaa Estonia teatteriin. Retken hinta 65 €/hlö sisältäen lipun ja kuljetuksen. Liput 

riveillä 3-4.  

  



 

Halukkailla mahdollisuus lähteä retkelle Arvo Pärt -keskukseen, joka sijaitsee vain n. 

1,3 km päässä kylpylästä. Kuuluisan virolaisen säveltäjän Arvo Pärtin keskus ja 

konserttisali avattiin Laulasmaalla lokakuussa 2018. Kävelemme kylpylästä keskukseen, 

jossa katsomme n. 20 minuutin mittaisen elokuvan Arvo Pärtistä ja tutustumme 

opastetulla kierroksella keskukseen. Tämän keskuksen tavoitteena on tutkia säveltäjän 

elämäntyötä sekä varmistaa sen säilyminen vironkielisessä ympäristössä säveltäjän 

kotimaassa Virossa. Arkistosta löytyy tuhansia valokuvia, erilaisia tallenteita, kirjeitä, 

kuvattua materiaalia sekä muiden säveltäjien elämään ja sävellystyöhön liittyvää 

aineistoa. Arvo Pärtin sävellykset ovat puhutelleet sekä auttaneet useita ihmisiä 

löytämään itsensä eri puolilla maailmaa. Retken päätteeksi nautimme kahvit. Retken hinta 

20 euroa/henkilö (edellyttää minimilähtijämäärää).  

 

31.1. perjantai 
 Aamiainen hotellissa. Puolen päivän aikaa huoneiden luovutus. Matkaamme Tallinnaan, 

 jossa jää vielä hetki ostosaikaa. 

Klo 17.00 Viking Linen XPRS -alus lähtee kohti Helsinkiä. Nautimme seisovan pöydän ruokailun. 

 Tavaroille on varattu hytti. 

Klo 19.30 Saavumme Helsinkiin. 

 

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

 
Hinta: min 25 lähtijää 

 430 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 min 20 lähtijää 

 440 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 110 euroa.  

 

Hintaan sisältyy: 

- Eckerö Linen laivamatka Helsinki – Tallinna kansipaikoin 

- Viking Linen laivamatka Tallinna – Helsinki kansipaikoin 

- menopaluu bussikuljetus Laulasmaalle virolaisella bussilla 

- kolmen yön majoitus kylpylähotelli Laulasmaalla 

- buffet-aamiainen laivalla menomatkalla 

- aamiaiset hotellissa 

- kolme päivällistä hotellissa 

- Bistro Buffet -illallinen laivalla ruokajuomin paluumatkalla 

- yksi 20 minuutin hieronta ja kolme muuta hoitoa hoitovalikoimasta 

- kylpylän ja saunamaailman käyttö 

- kylpytakit 

- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan 

- arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut 

- lisämaksulliset retket, oopperailta Tallinnassa hinta 65 euroa/hlö ja retki Arvo Pärt -keskukseen 

hinta 20 euroa/henkilö (min 20 lähtijää) 

- matkavakuutus ** suositellaan** 

   

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää minimi 20 lähtijää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä.   
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