Luut laineille!
Ensi vuonna laitetaan jälleen Luut laineille ja suunnataan laivan keula kohti Narva-Jõesuuta!
Ajankohta: 5. – 8.10.2016, keskiviikko-lauantai, 4 pv, 3 yötä
Laiva-aikataulut 5.10. ke Tallink Superstar Hki-Tallinna 10.30 – 12.30 8.10. la Tallink Star Tallinna-Hki
16.30 – 18.30(aikataulut sitoumuksetta)
Majoitus Kylpylähotelli Meresuu Spaa & Hotel, Narva-Jõesuu ****
Meresuu Spa & Hotel sijaitsee luonnonkauniissa paikassa, Viron vanhimpiin kuuluvassa
kylpyläkaupungissa Narva-Jõesuussa, hiekkarantojen äärellä aivan Venäjän rajalla. Vain 200 kilometrin
päässä Tallinnasta ja 13 kilometrin päässä historiallisesta Narvasta. Kyseessä on uusi kylpylähotelli.
Kaikissa kahden hengen huoneissa on WC, suihku tai kylpyamme, hiustenkuivaaja, kylpytakki, TV, puhelin,
ilmastointilaite, tallelokero ja internetyhteys.
Meresuu Spa & Hotellissa on terveellisiä ja rentouttavia ajanviettomahdollisuuksia tarjoava allas- ja
saunaosasto. Kylpylässämme on mahdollista tutustua veden tervehdyttäviin ominaisuuksiin tavalla, joka ei
ole milloinkaan yksitoikkoista. Kylpylässämme on seitsemän erilaista uima-allasta, viisi saunaa, porealtaat,
vesi- ja ilmahieronta-altaat ja suihkut. Kylpylähotelli on esteetön. Kylpylässä on tarjolla myös monipuolisia
hoitoja!

Matkapaketin hinta VAIN 240 €/hlö

Hintaan sisältyy
-edestakainen laivamatka Hki-Tallinna yllä mainitun aikataulun mukaan
-2 hyttiä/ryhmä/menopaluu matkatavaroille
-3 yön majoitus 4 tähden hotellissa jaetussa kahden hengen huoneessa
-aterioita hotellissa (tulopäivänä illallinen, lähtöpäivänä aamiainen, to ja pe aamiainen, lounas ja illallinen)
-bussikuljetus omalla tilausbussilla Tallinna- Narva-Jõesuu-Tallinna
-kokoustila hotellissa 3 päivänä, 2 t /päivä
-aamujumppatila 3 päivänä
-sauna- ja allasosaston sekä kuntosalin rajaton käyttö klo 8–21
Lisämaksusta
-yhden hengen huone 45 €/hlö/3 yötä

-ateriat laivalla: aamiainen menomatkalla 10,50 e/hlö, buffetlounas paluumatkalla 25 €/hlö (hinnat etukäteen
varattaessa)
-hoidot hotellin spa-osastolla (varaukset suoraan hotellista, maksu paikan päällä)
Hintaperuste
Tarjouksemme perustuu tämän hetkiseen hintatasoon/valuuttakurssiin, joiden muuttuessa olennaisesti
pidätämme oikeuden vastaaviin hinnan muutoksiin. ( vrt. lentoyhtiöiden polttoainekorotukset). Hinta
edellyttää vähintään 30 osallistujaa. Kyseessä on räätälöity erikoismatka, joten noudatamme erikoisehtoja.
Maksu- ja peruutusehdot
* ennakkomaksu 50 €/hlö 7 päivän sisällä varauksesta, loppumaksu 5 vkoa ennen lähtöä
* peruutuskulut 50 €/hlö kunnes 30–14 vrk lähtöön kuluilla 50 % matkan hinnasta, kunnes alle 14 vrk lähtöön
100 % kulut
Ilmoittautuminen sähköpostilla tuula.toura@matka-vekka.fi (puh. 020 120 4083 / Tuula Toura). Huom!
Paikkoja rajoitetusti!
Laitetaan luut laineille!

