PÄRNUN KYLPYLÄMATKA 2.-6.9.2018
Kaunis merenrantakaupunki Pärnu kutsuu marttoja rentoutumaan Viiking Spa -hotelliin.
Lähde mukaan nauttimaan loppukesän tuulahduksista Itämeren rannalle.
2.9. sunnuntai
Bussikuljetus aamulla Kouvola – Leikari – Karhula – Pyhtää – Helsinki
klo 10.30 Megastar lähtee Helsingistä
klo 12.30 Saapuminen Tallinnaan
Bussikuljetus virolaisella bussilla Tallinnasta Pärnuun, majoittuminen Viiking Spa -hotelliin
Illallinen hotellissa
3.-5.9. maanantai – keskiviikko
Aamiainen hotellissa
Sauna- ja vesikeskus Viiking Saagan vapaa käyttö
Vapaata aikaa Pärnussa
Retki Torin kylään erikseen sovittuna päivänä
Lounas tai illallinen hotellissa
Lisämaksusta erilaisia klassisia kuntoutushoitoja sekä rentouttavia ja stressiä lievittäviä hoitoja.
6.9. torstai
Aamiainen hotellissa
Huoneiden luovutus klo 12.00
Bussikuljetus Pärnusta Tallinnan satamaan
Star Tallinnasta Helsinkiin lähtee klo 16.30
Star saapuu Helsinkiin klo 18.30
Bussikuljetus Helsinki – Pyhtää – Karhula – Leikari – Kouvola

Retki: Torin kylä ja siideritila (retkipäivä sovitaan erikseen)
Matkan aikana teemme retken 27 km päässä Pärnujoen rannalla
sijaitsevaan Torin kylään. Ajamme historiallisen tekstiilikaupungin Sindin
kautta, jonka tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat 1800-luvulta peräisin olevat
punatiiliset tehdasrakennukset. Joen rantatöyräälle on lähdevesi
kaivertanut syviä kuoppia – Torin helvetti, joihin liittyy paljon historiallisia
muistoja. Torissa tutustumme vielä kirkkoon ja vanhaan, kuuluisaan Torin
hevoskasvatukseen. Torista jatkamme eteenpäin kohti Tori Jõensuun
Siideri- ja viinitilaa, missä katsotaan viinirypäle- ja omenatarha sekä
maistellaan paikallista siideriä. Tutustuminen myös siiderin tuotantoon ja
3 siiderin maistiaiset.
Matkan hinta:
390 € / henkilö 2 hengen huoneessa
480 € / henkilö 1 hengen huoneessa
Matkan hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset Helsinkiin ja takaisin, sekä Tallinnasta Pärnuun ja takaisin.
• Laivamatkat kansipaikoin.
• Majoitus 2 tai 1 hengen standard-luokan huoneessa, 4 yötä.
• Puolihoito Viiking Spa – hotellissa alkaen 2.9. illallisella ja päättyen lähtöpäivän aamiaiseen.
Perilläolopäivinä lounas tai illallinen.
• Kuntosalin käyttö.
• Aamusauna ja -uinti.
• Sauna- ja vesikeskus Viiking Saagaan rajaton sisäänpääsy.
• Torin kylä ja siideritila -retki, kesto n. 4 tuntia sisältäen bussikuljetuksen, suomenkielisen
opastuksen, käynnin Torin kylässä ja siideritilalla ja 3 siiderin maistiaiset.
• Kymenlaakson Marttojen retkioppaan palvelut

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. Noudatamme Matkapoikien ryhmämatkaehtoja.
Lähtijöillä tulee olla oma matkavakuutus.
Ilmoittautuminen retkelle:
Sitovat ilmoittautumiset syntymäaikoineen 8.6.2018 mennessä
katja.haimi@martat.fi
puh. 010 838 5650
Kymenlaakson Martat ry, Torikatu 6, 45100 Kouvola

