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VIRKISTYSLOMA  TALLINNAAN / KALEV SPA  

 

    

 

4.2.2016  Torstai 

 

   Bussikuljetus ryhmänne käyttöön varatulla tilausajobussilla. 

Klo 07.45  Turku linja-autoasema, laituri 9 

klo 07.47  Turku Tuomiokirkon pysäkki 

klo 08.05  Kaarina Piispanristi Prisman pysäkki 

klo 08.15  Kaarina Paraisten tiehaara 110 pysäkki 

klo 08.40  Paimio Neste Ramppi   

  

   Bussin etuikkunassa kyltti MATKAPOJAT / TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT 

  Kokoontuminen kyytiin nousu paikalla n. 10 min ennen sovittua lähtöaikaa. 

   

klo 10.30  Bussi saapuu Helsinkiin Katajanokalle.   

 

  Matkatavarat voitte kuljettaa bussin kyydissä laivamatkan ajan. 

   Kuljettajat siirtävät matkatavarat Helsingissä Katajanokalla bussin/bussien kyytiin. 

   

klo 11.15 tai klo 11.45 Buffet ruokailu laivalla lisämaksusta, etukäteen ostettuna 25 eur/aikuinen.   

 

klo 11.30  M/S Viking XPRS lähtee Helsingistä Katajanokalta. 

klo 14.00  M/S Viking XPRS saapuu Tallinnaan A-terminaaliin. 

 

  Matkatavaroiden nouto bussin kyydistä. Bussi odottaa 

  Sadamarketin ja A-terminaalin välisellä parkkialueella. 

 

  Siirtyminen satamasta Kalev Spa kylpylään omatoimisesti. 

  Kalev Spa kylpylä sijaitsee kävelymatkan päässä Tallinnan satamasta. 

 

  Majoittautuminen kylpylään. 

 

klo 17.00-20.00  Illallinen kylpylän ravintolassa. Ruokajuomana vain vesi sisältyy hintaan. 

 

4-7.2.2016  Torstai-Sunnuntai 

 

  Majoitus 

  Hotel Kalev Spa ***+ 

  Osoite: Aia 18, 10111 Tallinn 

  Puh: +372 649 3300 

  www.kalevsapa.ee 

 



 

 

  
   

        

 

5.2.2016  Perjantai 

 

klo 7.00-11.00  Aamiainen 

klo 13.00  Lounas 

  (jos ryhmässä yli 20 matkustajaa ns. buffet lounas. Jos alle 20 matkustajaa ns. 

  a la carte lounas) 

  HUOM ! Kaikki ruokajuomat lisämaksusta, hintaan sis. vain vesi. 

 

6.2.2016  Lauantai 

 

klo 7.00-11.00  Aamiainen   

klo 13.00  Lounas 

  HUOM ! Kaikki ruokajuomat lisämaksusta, hintaan sis. vain vesi. 

 

 

7.2.2016  Sunnuntai 

 

klo 7.00-11.00  Aamiainen  

    

klo 12.00  Kv. käytännön mukaan hotellihuoneiden luovutus. 

  Siirtyminen hotellista satamaan omatoimisesti. 

 

klo 14.20-15.30  Matkatavaroiden siirto Tallinnan satamassa Matkapoikien 

  matkatavarabussin kyytiin. 

  Bussi odottaa Sadamarketin ja A-terminaalin välisellä parkkialueella. 

     

 

klo 16.30  M/S Viking XPRS lähtee Tallinnasta A-terminaalista 

klo 15.30 ja klo 16.00 Buffet ruokailu laivalla lisämaksusta. Etukäteen ostettuna 25 eur/aikuinen. 

    

klo 19.00  M/S Viking XPRS saapuu Helsinkiin Katajanokalle. 

  Kuljettajat siirtävät matkatavarat Helsingissä Katajanokalla bussin/bussien kyytiin. 

n. klo 19.30  Bussi lähtee satamasta kotimatkalle, paluukuljetus samaa reittiä. 

   

 

Matkan hinta:  306  eur/hlö, kun 2 aikuista huoneessa 

  400  eur/hlö, kun 1 aikuinen huoneessa 

 

  edellyttäen vähintään 40 maksavaa matkustajaa 

 

  328  eur/hlö, kun 2 aikuista huoneessa 

  420  eur/hlö, kun 1 aikuinen huoneessa 

 

  edellyttäen vähintään 30 maksavaa matkustajaa 



 

 

 

 

Matkan hintaan  

sisältyy:   

• edestakaiset bussikuljetukset ryhmänne käyttöön varatulla tilausajobussilla 

Raisio-Turku-Helsinki 

• edestakaiset laivamatkat yllä mainituilla vuoroilla kansipaikoin  

• matkatavaroiden kuljetus bussin kyydissä meno-paluu laivamatkan ajan 

• 3 yön majoitus Kalev Spa kylpylässä  Spa  luokan huoneissa 

• ateriat kylpylässä: 3 x päivällinen (to-la) ja 3 x aamiainen(pe-su) 

• ison allasosaston, saunojen ja kuntosalin rajaton käyttöoikeus aukioloaikoina 

• kylpytakin käyttö 

• tervetulotilaisuus ja talon kierto oppaan johdolla 

• yhteensä 9 hoitoa, mitkä ovat seuraavat: 

3 x vesivoimistelu 30 min 

1 x kuntouttava klassinen hieronta 45 min tai aromihieronta 

merellisten vitamiinien kanssa 40 min tai yrttiöljyhieronta 40 min 

1 x kuntouttava klassinen hieronta 30 min 

1 x kylmä tai lämmin kosteuttava parafiinihoito käsille tai jaloille 20 min, 

1x rentouttava hierontasänky 15 min tai kuona-aineita poistava infrapunasauna 

30 min 

2 x tervehdyttävä suolahoitohuone 30 min 

• kävelysauvojen käyttömahdollisuus 

• ilmainen langaton internet yhteys koko talossa  

• arvonlisävero 

 

Lisämaksusta:   

• ateriat laivalle, etukäteen ostettua 10 % edullisemmat kuin laivalta ostettuna 

Buffet ruokailu 25 eur/hlö/suunta, sis. ruokajuomat hanasta 

• hytit laivalle 

• Estonia Teatterin liput  

5.2.2016 klo 19:00 Aida  
Lipun hinta 40 eur/lippu 

Liput sitovia, kuluton lippujen peruutus viimeistään 1 kk ennen matkan alkua, 

sen jälkeen lippuja ei lunasteta takaisin. 

 

Hoitovalikoima  Tarvitsemme tiedon valituista hoidoista n. 1 kk ennen matkan alkua. 

Matkapaketin hintaan sisältyy 9 hoitoa. Lähetämme kylpylään hoitoaikojen 

varaustoiveet ennen matkan alkua. Kylpylä vahvistaa hoitoajat, ennen matkan alkua. 

Mikäli toivotte hoitoja samanaikaisesti, esim. huonetoverin kanssa, ilmoittakaa myös 

ko. toive meille etukäteen. 

 

 10 %:n alennus kaikista muista etukäteen tilatuista lisähoidoista 

                                                          (hoitovalikoima kylpylän nettisivuilla: www.kalevspa.ee) 

  Lisähoidot mahdollista tilata suoraan kylpylästä sähköpostilla: 

   wellness@kalevspa.ee 

 

Jotta saatte alennuksen  tilauksen yhteydessä mainittava: 

Ryhmä Turun Seudun Senioriopettajat Wellness keskukseen ja saapuminen kylpylään 

4.-7.02.   

Ko. lisähoidot jokainen maksaa itse suoraan kylpylässä. 

 

 

 



 

 

 

Maksu- ja peruutus- 

ehdot: Katso tarkemmat matkaehdot www.matkapojat.fi 

 Sivun alareunassa Matkaehdot. Sen jälkeen avautuu sivu: Matkapojat Oy Ryhmäehdot 

1.4.2013 alkaen.    

    

Maksut:  Maksu yhdistyksen tilille 30.12.2015 mennessä. 

 

  Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi  tai virallinen EU henkilökortti. 

 

Huomioitavaa    

  Matkustajat voivat tehdä laivalle Pre Order alkoholijuomien ennakkotilauksen. 

  Kuljettaja jakaa tilauskaavakkeet bussissa menomatkan aikana. 

  Matkustajat täyttävät kaavakkeen ennen Helsinkiin saapumista, ja jättävät 

  tilaukset kuljettajalle. Kuljettaja toimittaa tilaukset laivalle. 

  Pre Order ennakkotilauksen minimi ostosraja 50 eur/matkustaja. 

  Ennakkotilauksen tehneet matkustajat voivat lisäksi kuljettaa 

  bussin kyydissä Tallinnasta ostamansa alkoholit (silloin kun bussi on 

  varattu ryhmänne omaan käyttöön) 

  Ennakkotilauksen tehneet matkustajat poistuvat laivasta bussin kyydissä 

  autokannen kautta. 

  Ne matkustajat, ketkä eivät ole tehneet ennakkotilausta, kuljettavat 

  alkoholiostokset itse laivalle ja pois laivasta Helsingissä. 

  Kaikkien matkustajien tavarat voivat olla bussin kyydissä laivamatkan ajan. 

Pre Order bussit ajavat pois laivasta viimeisenä, n. 10 min laivan satamaan 

saapumisen jälkeen. 

 

Vastuullinen  

matkanjärjestäjä: Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. Matkasta on annettu 

  vakuus Suomen Kilpailu-ja Kuluttajavirastolle.  

 

Matkajohtaja:  Seija Somerpalo 

 Puhelin: 0500-899930. Sähköposti: somer@elisanet.fi 

  

  

 


