Pärnu - sparesa

Pärnu är en historisk, vacker badortsstad i sydvästra delen av Estland. Vita sandstränder, rikt kulturliv och otaliga kaféer,
restauranger och nattklubbar – det finns mycket att se och göra. Vi bor på nyrenoverade Tervis SPA. Här får vi 12 stycken
SPA-behandlingar, allt från lerbad till magnetbehandlingar och massage. Självklart erbjuder hotellet en fin badanläggning
med pool, bubbelpool och japanskt bad. Det finns även 5 olika bastusorter. På hotellet har vi helpension dvs frukost,
lunch och middag varje dag.

DAGSPROGRAM

Dag 1 Hemorten – Stockholm
Vi avreser på morgonen från respektive hemort. I Arboga stannar
vi för lunch innan vi fortsätter mot Stockholm och färjan mot Tallin.
Väl ombord installerar vi oss i våra bekväma hytter och har därefter
möjlighet att välja och vraka bland fartygets nöjes- och matutbud.
Ca 50 mil.

Dag 7 Stockholm – Hemorten
Efter en vacker insegling mot Stockholm, under frukosten, når vi
hamnen. Väl iland sätter vi oss tillrätta i vår buss och fortsätter resan
mot våra hemorter. Pigga och kanske lite sundare och friskare säger
vi farväl till våra nyvunna resvänner.

Dag 2 Tallin – Pärnu
Efter en god och stärkande frukost anländer vi till Tallin. En lokalguide möter upp och kommer att visa oss runt i staden innan vi fortsätter mot spastaden Pärnu. Vi checkar in på hotellet och påbörjar vår
spavistelse. Middag på kvällen. Ca 13 mil.

VårT hotell:

Dag 3-5 Pärnu
Vi börjar vår vistelse med ett besök hos en läkare (svensktalande)
som föreslår vilka hälsobehandlingar man kan göra. Som exempel på behandlingar kan nämnas: klassisk massage, ört pärlbad,
duschmassage under vatten, gyttjeterapi eller virvelbad för händer
och fötter. se mer på www.spatervis.ee. Man erbjuder många olika
behandlingar och mot tillägg kan man även få manikyr, pedikyr och
liknande. Varje morgon kan man vara med på morgongymnastik.
Kring hotellet kan man göra härliga vandringar i parken eller i
den vackra staden. Ta med bekväma skor!

Tervis SPA ****

Estlands största och kanske mest kända spa. Hotellet renoveras
sommaren 2017 och öppnar återigen under slutet av Augusti 2017.
Det ligger i ett naturskönt område vid Pärnuflodens mynning.
På hotellet finns fin badanläggning med flera olika bastusorter och
stora ytor för olika behandlingar. I rummen finns TV, telefon, kylskåp
och dusch. Alla rum är allergianpassade och rökfria. På hotellet kan
man hyra morgonrock, ca 3 Euro per dag eller ca 10 Euro en vecka.
Färjan

Vi reser med TallinkSilja som trafikerar rutten Stockholm-Tallinn
med fartygen Baltic Queen (byggd 2009) och Viktoria (byggd 2004).
Vi bor i bekväma insideshytter med golvstående sängar och egen
dusch och toalett. Mot tillägg kan du boka hytt med fönster.

Dag 6 Pärnu - Tallin
Frukost och därefter kan vi njuta av anläggningen några timmar till.
Efter lunchen packar vi bussen och reser tillbaka mot Tallin och vår
färja som tar oss åter till Sverige.
FAKTA
Pengar Estlands valuta är Euro (EUR). Du kan ta ut kontanter
i bankomater och vanliga kreditkort som Visa och MasterCard
kan användas.
Pass Vid resor inom Norden krävs inte pass för svenska
medborgare. Du bör ändå ha med dig giltig legitimation för att
styrka din identitet, bland annat om du tar in på hotell, campingplats eller liknande. Svenskt körkort är giltig legitimation

Parkering i Vänersborg Vi har inhägnad parkering i Vänersborg.
Måste förbokas. Pris 210 kr.
Tillägg Mot tillägg om 240 kr per person finns möjlighet att boka
utsideshytt på färjan.
Tidsskillnad Estland ligger 1 timme före Sverige.

Elektricitet I Ungern används 220 volt och uttagen passar för svenska
elapparater.

0521-695 35, www.resemakarn.nu

