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Kylpyläloma Pärnussa  
16.-22.10.2022 Estonia 
Medical Spa & Hotel 
 

 
Tervetuloa Mannisen matkassa Pärnuun!  
 
Sunnuntai  
Lähdemme aamulla (ks.aikataulu alla) kohti Helsinkiä,  
josta Tallink Megastar vie meidät Tallinnaan. Sieltä  
jatkamme matkaa Pärnuun, ajoaika Tallinnasta on  
n. kaksi tuntia. Majoitumme Estonia Medical Spa:han. 
Päivällinen klo 17.-19.00.  
 
Maanantai  
Aamiainen hotellissa klo 07.-10.00. Lääkärintarkastus ja hoito-ohjelma. Lounas tarjolla joka päivä 
klo 12.00-14.00, päivällinen klo 17.00-19.00. Allas- ja saunaosasto käytettävissä klo 17.00 asti. 
 
Tiistai – Perjantai  
Aamiainen, lounas ja päivällinen. Hoidot ja omaa ohjelmaa. Allas- ja saunaosasto käytettävissä klo 17.00 
asti.  
 
Lauantai 
Aamiainen hotellissa. Luovutamme huoneet ja pakkaamme bussin. Klo 09.00 lähdemme ajamaan kohti 
Tallinnaa, jossa vielä hetki aikaa ostoksille ennen laivaan astumista. 
Tallink Megastar laiva lähtee Tallinnasta klo 13.30, saapuen Helsinkiin klo 15.30.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aikataulu su 16.10.2022 
Klo 04.20 Ruovesi Mannisen tallin piha 
Klo 04.45 Vilppula Ratatien th 
Klo 04.50 Vilppula Kunnatalo piha 
Klo 05.45 Orivesi linja-autoasema tilausajopysäkki 
Klo 06.30 Tampere linja-autoaseman edestä 
Matkalla pidetään tauko. 
Klo 09.15 Helsinki, Länsiterminaali 2 
Klo 10.30 Tallink Megastar laiva lähtee  
Klo 12.30 Laiva saapuu Tallinnaan  
 

Aikataulu la 22.10.2022 
Klo 09.00 Lähtö Pärnusta Tallinnaan 
Klo 12.30 Lähtöselvitys Tallinnassa 
Klo 13.30 Tallink Megastar lähtee  
Klo 15.30 Laiva saapuu Helsingin Länsiterminaaliin 
Kotimatka alkaa heti maihinnousun jälkeen. 

 



 

 

 
Puistotalosta Estonia Medical Spa & Hotel 
Vuoden 2015 alusta alkaen Puistotalon uusi nimi on Estonia Medical Spa & Hotel. Nimen lisäksi muu ei 
tässä perinteisessä kylpylässä juuri ole muuttunutkaan. Huonetyyppien nimiin tuli kuitenkin uusi jako: 
economy ja standard. Ns. matalan talon (A-talo) huoneet ovat economy-huoneita.  
Standard-huoneet ovat viime vuosina kunnostettuja huoneita korkeassa talossa (3., 4., 6. ja 7. kerros). 
  
Estonia Medican Spa & Hotelin avainsanoja ovat vuosikymmenien kokemus, ammattitaito ja 
inhimillisyys. Pelkistetty Estonia sopii niille, jotka haluavat perinteisen terveyskylpylän hoitoja ja 
palveluja. Kylpylä sijaitsee rauhallisella alueella, vehreässä puistossa, kävelymatkan päässä (n. 1 
km) Pärnun kaupungin keskustasta ja noin 300 metrin päässä kauniista Pärnun merenrannasta.  
 
Passintarkastuksia Virossa ei ole, mutta kysyttäessä on henkilöllisyys pystyttävä todistamaan joko 
voimassa olevalla passilla tai kuvallisella henkilökortilla.  
Ajokortti tai kuvallinen kelakortti eivät kelpaa. Tarkistakaa myös matkavakuutuksenne. 
 
Matka hinta 449 €/hlö kahden hengen huoneessa, 539 €/hlö yhden hengen huoneessa 
Hintaan sisältyy: bussikuljetus, laivamatkat kansipaikoin, majoitus täyshoidolla jaetussa kahden hengen 
huoneessa, lääkärin tulokonsultaatio, 2-3 lääkärin suosittelemaa hoitoa päivässä (maanantai-perjantai) 
ja Termid sauna- ja allas osaston käyttö klo 17.00 asti, sen jälkeen maksullinen.  
 

Hoitovalikoima: 
Ohjattu vesivoimistelu altaassa, vesijuoksu ryhmässä tai lääkintävoimistelu salissa (valikoimassa on 
selän- ja nivelryhmä tai kaulan- ja hartianryhmä), osahieronta (20 min), maapihkahoito, rentoutushoito 
(15 min), lämmin persikkaparafiinihoito käsille, yrttiporekylpy (myös soijaöljyllä), jalkakylpy, 
vedenalainen suihkuhieronta, paikallinen kylmähoito, suolahuone, höyryhengitys, valohoito 2 Bioptron-
lampulla, valohoito mielialalle, hoito väsyneille jaloille, aamuvoimistelu ma-pe. Laitefysioterapia vain 
lääkärin määräyksestä: magneetti-, ultraääni-, mikroaaltohoito, amlipulssi, diadynaamikka,  
A`Darsonvalisaatio. 
 
 
 

Peruutusehdot: Matkan maksettuaan asiakas ei ole oikeutettu maksun palautukseen peruessaan matkan ilman erityistä syytä. 
Lääkärintodistuksella, vakavan onnettomuuden tms. sattuessa asiakas on oikeutettu maksun palautukseen vähennettynä 
matkanjärjestäjälle aiheutuneilla todellisilla kustannuksilla. Matkan perumisesta on viipymättä ilmoitettava Bussi-Mannisen toimistolle. 

 

 


