Nyt on tilaisuus ottaa pääsiäinen rennosti ja hemmotella itseä, lähde siis HämeBussin
matkassa minilomalle Pärnuun. Matka kestää 4 päivää, joiden aikana ehdit tutustua hieman
keväiseen Pärnuun ja sen nähtävyyksiin mm. Viron pisimpään hiekkarantaan ja sen
edustalla olevaan suureen ja monipuoliseen puistoalueeseen. Jo pelkästään kävelemällä
Rüütlin pääkadun päästä päähän ja tutustumalla sen sivukatuihin saa erinomaisen kuvan
Pärnun vanhan keskustan luonteesta ja palveluista, joihin kuuluu värikäs ja tasoltaan hyvin
vaihteleva kokoelma ravintoloita, baareja ja kauppoja. Tai voit myöskin nauttia koko rahan
edestä hemmottelua Pärnu Estonia Medical Spa & Hotel -hotellissa, johon majoitumme
perjantaina.

Vaihtoehto 1. Matkan hinta 249€ / hlö sis.:
- kuljetukset, bussi ja kuljettaja mukana Pärnussa
- laivaliput (lisämaksusta aamiainen 15€ ja buffet 30€ laivalla)
- 3 yön majoittuminen 2hh + aamiainen
- päiväretki: Super Alko Latvian puolella
Vaihtoehto 2. Matkan hinta on 335€ / hlö sis.:
- kuljetukset, bussi ja kuljettaja mukana Pärnussa
- laivaliput (lisämaksusta aamiainen 15€ ja buffet 30€ laivalla)
- 3 yön majoittuminen 2hh
- 10. pvä pe 2 eri hoitoa valikoimasta (puolihieronta, rentoutushoito, yrtti-helmikylpy
tai mandiöljykylpy, jalkakylpy, suolakammio, otsokeriitti eli maapihka, lämmin
persikkaparafiinihoito käsille tai valohoito mielialalle)
- aamuvoimistelu arkisin
- aamiainen, lounas ja illallinen buffet-ravintolassa seisovasta pöydästä (hotelli)
- TERMID sauna- ja allaskeskuksen käyttö 6:30-22:00 välisenä aikana
- Päiväretki: Super Alko Latvian puolella

Lisämaksusta 1hh hintaan 60€

Matka-aikataulu + ohjelma:
10.4. perjantai

12.04. sunnuntai

Klo 5:15 Iittalan Shell (väh. 4 lähtijää)

Klo 7:00-10:30 aamiainen

Klo 5:30 Parolan R-kioski

Klo 10:00-14:00 retki Latvian SuperAlkoon

Klo 5:45 Wetterhoff, HML

Omaa aikaa

Klo 6:10 Turengin linja-autoasema
Klo Klo 6:25 Tervakoski mtr 21

13.04. maanantai

Klo 6:40 Riihimäen matkakeskus

Klo 7:00-10:00 aamiainen + huoneiden luovutus

Klo n. 8:00 Länsisatama

Klo 10:30 lähtö kohti Tallinnaa

Klo 9:00 Laiva lähtee (M/S Finlandia)

Klo n. 13:00 mennessä Tallinnassa

Klo n. 11:15 Tallinnan satamassa

Tallinnassa omaa aikaa

Klo n. 11:35 bussi starttaa kohti Pärnua

Klo 17:30 lähtöselvitys

Klo n. 14:00 perillä hotellilla + omaa aikaa

Klo 18:30 Laiva lähtee (M/S Finlandia)
Klo 21:00 Länsisatamassa

11.04. lauantai

Klo n. 23:00 takaisin omilla paikkakunnilla

Klo 7:00-10:30 hotellin aamiainen
Ei järjestettyä ohjelmaa

Ilmoittautua voit suoraan Miralle toimistoon 044-9886896 tai sähköpostitse
myynti.hamebus@gmail.com. (Varalla Joonas 044-5642937.)
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on ma 16.03.-20.
Matka toteutuu mikäli on vähintään 25 lähtijää.
Pidätämme oikeuden aikataulun sekä matkaohjelman muutoksiin ennen matkaa sekä
matkan aikana.

