
 

 

 

  

 

KYLPYLÄLOMALLE PÄRNUUN 

 SPA HOTELLI TERVIISE PARADISIIN 

LÄHTÖ IVALOSTA 18.5.2019 PALUU 26.5.2019 

Jälleen Pärnu kutsuu meitä viettämään rentouttavaa kylpyläviikkoa kauniisiin 

keväisiin maisemiin!  

Tällä kertaa lähdemmekin monille jo tuttuun Spa Hotelli Tervise Paradisiin aivan 

rannan tuntumaan. 

Matkan hinta: Puolihoito: 810,00 /h/2hh    Täysihoito: 860,00/h/2hh /standart 

huone jossa parveke, mutta ei ilmastointia. 

       Puolihoito: 880,00 /h/2hh   Täysihoito: 930,00 /h/2hh /superior 

huoneissa jossa parveke ja ilmastointi (huoneita rajoitetusti) 

                          Puolihoito: 1082,00 /h/1hh   Täysihoito: 1136,00/h/1hh /standart 

huone jossa parveke, mutta ei ilmastointia 

        Puolihoito: 1152,00 /h/1hh    Täysihoito: 1206,00/h/1 hh/superior 

huone jossa parveke ja ilmastointi. (huoneita rajoitetusti) 

Matkan hintaan kuuluvat: Bussimatka sekä ruokailut mennessä ja tullessa, 

yöpymiset Suomen puolella, laivamatkat ruokailuineen, kylpylä majoitus 

ruokailuineen sekä kylpyläviikkoon kuuluvat hoidot. 

 (hoitopäivät MA-PE) PAKETTI ”TERVEYTTÄ KYLPYLÄSTÄ“ 

*kokeneiden lääkärien osaavaa opastusta  

      pakettiin kuuluu myös uusintakäynti lääkärillä),  

   *lääkärin suosittelemat enintään 3 eri hoitoa hoitopäivässä (yhteensä 15 hoitoa) 

   seuraavasta valikoimasta: 

   vesivoimistelu, lääkintävoimistelu, henkilökohtainen lääkintävoimistelu, 

   monipuolisesti vaikuttava yrtti-helmikylpy, 

      nivelkipua ja lihasjännitystä vähentävä lämmin maavahakääre,  

      jäntevöittävät Charcot-suihku, skottilainen suihku tai viuhkasuihku, 

      pyörrekylpy käsille ja jaloille, vedenalainen suihkuhieronta, suolakammion luonnollinen hoito, 

      venytyshoito, ultraäänihoito, magneettihoito, sähköhoito, inhalaatio, klassinen ruotsalainen  

   hieronta 23 min. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kaikki huoneet ovat parvekkeellisia ja standard luokan varustukseen kuuluvat:  

aamutakki, tossut, toilettitarvikkeet, hiustenkuivaaja ja säilytyslokero.   

Standard-huoneet sijaitsevat III-IV kerroksissa. 

Superior-huoneet sijaitsevat hotellin V-VIII kerroksissa. 

       Tavallisen huoneen sisustuksen lisäksi superior-huoneessa on ilmastointi, tervetuliaisvesi ja teen-  ja kahvin 

keittomahdollisuus. Kaikista huoneista on kaunis näköala merelle. 

 

 

Tervise Paradiisissa on kaikki palvelut saman katon alla: kylpylä, kuntokeskus, keilahalli, 

à la carte- ja buffet-ravintolat, baareja, avoin internet-piste sekä Viron suurin vesipuisto.  

 

 

 

 

  Saunoja, lämmitetty ulkoallas, kesäterassi ja baari.  

  Hotelliasiakkaat voivat vuokrata kävelysauvoja ja polkupyöriä. 

 

Hotellissa on myös uusi saunakeskus, jonne on erillinen sisäänpääsymaksu.  

Viihtyisässä ja monipuolisessa saunakeskuksessa pääset irti arjesta ja voit nautiskella omaan tahtiisi.     

Vesikeskuksen hälinä jää suljettujen ovien taakse, joten voit rentoutua rauhassa. 

 

 

 

 

 

Neptunus grill Saunakeskus 

Tervise Paradiis SPA-hoitolassa, monien erilaisten hierontojen ohella, voit nauttia myös 

vesihoidoista, osokeriitti- ja parafiinihoidosta, terveyskapselista, suolakammiosta, 

infrapunasaunasta, hierovasta HydroJet-vesipatjasta ja lukuisista muista hoidoista. 

Aivan erityinen spa-elämys ovat MatiSpa- ja muut parafango-vartalohoidot. 

 

 

 

 

 

 

 

Vesipuisto 

 



 

 

Matkanjärjestäjä 

Kukkolan Tilausliikenne Oy 

Rantatie 19/Peräsaajontie 7 

99800 IVALO 

Jos sinulla on kysyttävää matkasta tai 

haluat tietää matkasta enemmän, 

älä epäröi vaan soita tai laita sähköpostia Merjalle 

Merja 040 733 8134 sp: merja@kukkolanbussit.com 

 

Matka toteutuu jos lähtijöitä on 25 

 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistä 29.3.2019 

Mukaan mahtuu 40 lähtijää 

Merja 040 733 8134 

Tapani 0400 696 678 

sähköposti: info@kukkolanbussit.com 

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MATKALLE! 

Tapani ja Merja 

                                                                                         

                                                                 

   

 

 

  

    6788/07/Mj 

 

 

              6788/07/Mj 



      Majoitukset Suomen puolella: 

 

     18.–19.5.2019 Scandic Riihimäki  

     Hämeenaukio 1, 11100 RIIHIMÄKI  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

25.–26.5.2019 Solo Sokos Hotel Torni Tampere 

Ratapihankatu 43, 33100 TAMPERE 
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Laivamme  19.5. ja 25.5.2019 

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/riihimaki/scandic-riihimaki
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid37WIkPTeAhUEfywKHap_CaYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.fi/LocationPhotoDirectLink-g795961-d280800-i53187943-Scandic_Riihimaki-Riihimaki_Tavastia_Proper.html&psig=AOvVaw2BtjQe0_hyo_Em_PKcu2hF&ust=1543392710603714
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.sembo.fi/d/AccommodationNew/Hotel.aspx?hotelcode%3DFI-H120950&psig=AOvVaw0YF2odMZf8MXQ6fkuVmKOd&ust=1543393398825887

