
 

   

 

 

 

Kylpylämatka Viroon Tervis kylpylään 

LÄHTÖ LA 17.9.2022 PALUU SU 25.9.2022 

Nyt uutena kohteena Tervis kylpylä täysihoidolla ja pakettiin kuuluvilla hoidoillaan. 

KYLPYLÄHOIDOT ODOTTAVAT MEITÄ PÄRNUNLAHDEN KUPEESEEN. 

Matkan hinta: HINTA 850,00 €/HLÖ 2 HH HUONEESSA TÄYSIHOIDOLLA PERILLÄ 

                         HINTA 988,00 €/HLÖ 1 HH HUONEESSA TÄYSIHOIDOLLA PERILLÄ 

Matkan hintaan kuuluvat: Bussimatka, yöpymiset Suomen puolella (Lahti GreenStar hotelli mennen tullen 
aamiaisineen), laivamatkat Viking Line (tullessa buffet-ruokailu), kylpylä majoitus ruokailuineen (täysihoito) 
sekä kylpyläviikkoon kuuluvat hoidot. Käy tutustumassa kohteisiin verkkosivuilla! 
Verkkosivut:  
www.greenstar.fi  
www.vikingline.fi 
www.spatervis.ee 
 
 
Kylpylä Tervis koostuu seitsemästä toisiinsa lasikäytävin yhdistetystä rakennuksesta.  
Hotellissa on 494 vuodepaikkaa, kaikin mukavuuksin varustelluista hotellihuoneista avautuvat 
maalaukselliset näkymät. Hotellin välittömässä läheisyydessä sijaitsevat huvisatama sekä historiallinen 
Pärnun aallonmurtaja. Kävellen keskustaan on matkaa vajaa kilometri. 

Paketti Terveyttä kylpylässä hoitopäivät maanantai-perjantai sisältää: 

Kokeneiden lääkäreiden osaavaa opastusta. Pakettiin kuuluu myös uusintakäynti lääkärillä. 

Enintään kolme lääkärin suosittamaa hoitoa hoitopäivässä seuraavasta valikoimasta: 

 

Klassinen hieronta 23 min, yrtti-helmikylpy, vedenalainen suihkuhieronta, parafiini-osokeriittihoito, mutahoito, 

hoitavat suihkut, pyörrekylpy jaloille, hoitomutanaamio jaloille, suolahoito, valohoito, venytyshoito, kylmähoito, 

ultraäänihoito, magneettihoito, sähköhoidon eri muodot, inhalaatio tai maissijauhohieronta käsille, 

parafiininaamio käsille, vesivoimistelu tai lääkintävoimistelu salissa, kiertoharjoittelu kuntosalissa, kylmä 

parafiinihoito, kehonkoostumusmittaus, vesipatjahieronta. 

Keskukseen kuuluu sauna- ja allasosasto sekä kuntokeskus.  

Keskuksesta avautuu hurmaava näkymä Rantapuistoon ja Pärnujoen suulle. 

Kylpylä Tervisin välittömässä läheisyydessä sijaitsevat rantapuistot sopivat erinomaisesti kävelemiseen. 

Spa-, sauna- ja liikuntatilojen ohella voit käyttää kauneuskeskuksen palveluita. 

 

 

http://www.greenstar.fi/
http://www.vikingline.fi/
http://www.spatervis.ee/


Tarjolla on yli 50 erilaista kylpylä- ja rentoustushoitoa sekä tutkimusta. 

Saat apua luuston ja nivelistön, sydän- ja verenkiertoelimistön sekä ääreishermoston vaivoihin. 

Terveydentilan tutkimista varten löytyy kliininen sekä biokemian laboratorio ja ultraäänitutkimukseen sekä 

toiminnalliseen diagnostiikkaa tarvittava laitteisto. Erikoislääkäreistä ottaa vastaan ihotautilääkäri ja gynekologi, 

Myös hammashoitopalvelua löytyy. Suolakammiosta saat apua hengitystie,- allergia- ja ihosairauksiin. Muta ja 

vesihoitolassa käytetään paikallista järven hoitavaa mutaa sekä yleishoidoissa että paikallisina kääreinä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olemme varanneet 
Superior-huoneet, jotka 
kaikki ovat parvekkeellisia 
huoneita.  
Huoneet ovat savuttomia 
ja allergikoille sopia. 
Huoneissa on aamutakki, 
tv, suoravalintapuhelin, 
jääkaappi sekä suihku. 
Huoneiden varustukseen 
kuuluvat myös 
hiustenkuivaaja ja 
säilytyslokero. Huoneissa 
on myös minibaari, jonka 
tuotteet ovat maksullisia. 

  

Uima-allas 25 metriä pitkä ja siinä on 
neljä rataa. Veden lämpötila 27-29 °C. 

 

 
 

Voimisteluallas vesivoimisteluun 

Kuntosali Buffet-ravintola 



 

 

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 viimeistään 16.8.2022 

Mukaan mahtuu 30 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 


