
 

 

 

 

  

    

 

  

 

 

 

VIIKONLOPUN RENTOUTTAVA 
KYLPYLÄLOMA PÄRNUSSA                           

PE-SU 26.-28.11. 2 vrk 

Nyt on tilaisuus ottaa irti arjesta ja rentoutua, lähde siis HämeBusin mukana 
pienelle kylpylälomalle Pärnuun. Matkan aikana ehtii tutustua vaikka 

Rüütlin pääkadun varrella sijaitseviin putiikkeihin ja tarjontaa löytyy myös 
kahviloissa ja ravintoloissa moneen makuun. Voit myös ihastella Pärnun 

kuvankaunista kaupunkimiljöötä, johon kuuluu mm. puiset talot ja 
mukulakivikadut. 

Laiva (Eckerölinen M/S Finlandia) lähtee perjantaina Helsingistä klo 9:00 kohti Tallinnaa. Laivaan nousu 
alkaa 30 min. ennen. Tallinnaan laiva saapuu klo 11:15. Bussimme odottaa satamassa ja lähtee kohti 

Pärnua, kun koko ryhmä on saatu kyytiin. Perille saavumme n. klo 14 aikaan ja majoittautuminen 
kylpylähotelli Estonia Medical Spahan voi alkaa. Tasokkaassa hotellissa on mahdollista nauttia kylpylän 

palveluista, vaikka aamusta iltaan.  

Lauantai on kokonaan vapaata aikaa*, sunnuntaina lähtö aamupalan ja huoneen luovutuksen jälkeen 
kohti Tallinnaa. Siellä on aikaa kierrellä vaikkapa Vanhassa kaupungissa ja tutkia sataman torien 

tarjonta. Laiva lähtee klo 18:30 kohti Helsinkiä.   

*Lomalla ei ole ns. matkaohjelmaa, vaan jokainen voi viettää viikonlopun, miten itse haluaa. 
Halukkaille on lauantaina mahdollinen kuljetus Super Alkoon Latvian rajan tuntumaan. Korona-

tilanteen ollessa edelleen huono, seuraamme tiiviisti matkustustiedotteita, joten Latvian retki vahvistuu 
lähempänä matkan ajankohtaa.  

MATKAN HINTA: ALK. 259€ /hlö – 1hh +60€ 

Sis. kuljetukset Suomessa ja Virossa, laivaliput kansipaikoin sekä majoituksen 
hotellissa 2hh aamiaisella (ja kylpyläosaston käytön)



  

LISÄTIEDOT JA MATKAEHDOT  
 

Matkan aikataulu: 

 
Lähdemme pe-aamulla seuraavan reitin mukaisesti: 

Klo 5:10 Rengon Teboil – Klo 5:30 Parolan R-kioski – Klo 5:45 Wetterhoff, Hml –  

Klo 6:05 Turengin la-asema – Klo 6:20 Tervakosken ramppi – Klo 6:35 Riihimäen Matkakeskus 

Klo 8:00 Länsisatamassa, klo 8:30 pääsee laivaan, klo 9:00 laiva lähtee 

Klo 11:15 Tallinnan satamassa 

Klo 11:35 Bussi lähtee kohti Pärnua 

Klo n. 14:00 perillä Pärnussa, majoittautuminen hotelliin 

Lauantaina omaa aikaa (mahdollinen käynti Latvian rajalla Super Alkossa) 

Klo 7-10 aamiainen hotellissa 

Lähdemme su-aamuna aamupalan ja huoneenluovutuksen jälkeen n. klo 10:30 kohti Tallinnaa 

Klo n. 13:00-17:30 aikaa kierrellä Tallinnassa 

Klo 18:30 laiva lähtee Helsinkiin (tuntia ennen oltava lähtöselvityksessä) 

Klo 21:00 laiva saapuu Helsinkiin 

Klo n. 23:30 mennessä kotipaikkakunnilla 

 
• Lisähinnasta saatavilla:  

- menomatkalle aamiainen 15€/hlö, paluumatkalle päivällisbuffet 33€/hlö, hytti alk. B (sisä) 29€/suunta    

ja (ulko) A 39€/suunta (hinnat vaihtelevat ajankohdan mukaan) 

 

KYSY MEILTÄ LISÄTIETOJA! 

 

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 11.11.2021. 

Tarkistathan aina ennen matkaa, että passisi / henkilökorttisi sekä matkavakuutuksesi on 

voimassa matkan ajan. 

Kuljettaja/ Matkanjohtaja jakaa laivaliput bussissa ja hoitaa majoituksen hotellissa. 

Tällä hetkellä ulkomaille matkustamiseen vaaditaan koronatodistus, joka on tulostettavissa 

jokaisen henkilökohtaisesta Oma-Kanta -palvelusta. Tätä saatetaan kysyä myös hotellissa. 

 

Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse 
toimistoomme  044-9886896 tai sähköpostitse 

valmismatkat@hamebus.fi  

Matka toteutuu vähintään 25 lähtijällä.  

Teemme matkustamisesta turvallisempaa; meillä on autoissa ilmanpuhdistimet, jotka vähentävät ilmassa leijuvia 
bakteereja, automme ovat puhtaita, tarjoamme käsidesiä ja suosittelemme käyttämään kasvomaskia matkan 

aikana sisätiloissa.  

Pidätämme oikeuden matkan aikataulu- ja ohjelma muutoksiin. 

HämeBus Valmismatkat on luotettava bussimatkatoimisto. HämeBus Oy on merkitty 
matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin. Sovellamme yleisiä 

valmismatkaehtoja. Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

MATKA ON TARKOITETTU KAIKENIKÄISILLE. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

mailto:valmismatkat@hamebus.fi

