
 

  

LÄHDE MUKAAN  
POHJOIS-SAVON SYÖPÄYHDISTYKSEN Siilinjärven ja Maaningan os.  

 
KYLPYLÄMATKALLE PÄRNUUN 

 

 

 

Matkakohde  PÄRNU / TERVISE PARADIIS 
 
Ajankohta   09. – 17.9.2023 
 
Matka-aika  9 päivää (lauantai - sunnuntai) 
   
Matkan hinta 829€ / hlö / 2hh minimi 30 henkilöä   
 
Hinta sisältää -    Laadukkaan linja-autokuljetuksen ilmastoidulla turistibussilla 

     alkaen Siilinjärvi   
-    Laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoin 

 -    8 yön majoitus Tervise Paradiisissa jaetussa 2-hengen 
     huoneessa  

 -    Lääkärintarkastus ja 2-3 hoitoa päivässä 
-    Uimahallin ja Kuntosalin käyttö joka päivä klo 6:30 – 21:00 

 -    Vesipuisto Ma-Pe klo 15:30-21:00 ja La-Su klo 11:00-21:00 
  -    Kaupunki-/ostoskierros Pärnussa 
 -    Linja-auto mukana koko matkan ajan. Matkatavarat autossamme  

     laivamatkan ajan 
  
Lisähintaan   -    muut kuin yllä olevat palvelut 
  -    majoitus 1-hengen huoneessa +240€ 
  -    Buffet-lounas menomatkalla 29€ / hlö 
  -    Buffet-aamiainen paluumatkalla 20€ / hlö 
 
Laivan aikataulu 9.9. Helsinki – Tallinna klo 13:30 – 15:30 Tallink 
  17.9. Tallinna – Helsinki klo 10:30 – 12:30 Tallink  
 
Matkaehdot  www.ykkosmatkat.fi/matkapakettien-lisa-ja-erityisehdot/ 
 
   

Ilmoittaudu mukaan 21.6.2023 mennessä: 
 

Liisa Väätäinen   p.040 588 8230 
liisa-vaatainen@hotmail.com 
 
Ennakkomaksu 150€/hlö 29.6.2023   Vastuullinen matkanjärjestäjä: 

Loppumaksu  26.7.2023    
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Tervise Paradiis **** 
 
Pärnun tasokas Tervis Paradiis kylpylähotelli tarjoaa upeat puitteet kaikenikäisten vieraiden 
kylpylälomalle. Talossa on kylpylähoito-osasto, kuntokeskus, kauneushoitola, keilahalli, yleinen 
Internet-piste, suuri vesipuisto ja lapsille leikkihuone. Tervise Paradiis haluaa aina tarjota 
parhaimpia lomanvieton mahdollisuuksia. 
 
Tiedot: 

- Rakennettu 2004      - Uima-allas ja vesipuisto on 
- Kerroksia 8      - Huoneita 122 
- Hissi 3      - Rantaan 200 m 
- Keskustaan noin 1,5 km 

 
Huoneet: 
Huoneissa on suihku, wc, puhelin, tv, kylpytakki, tossut, 
hiustenkuivain, minitallelokero, WIFI, ilmastointi, tervetuliaisvesi ja teen- ja 
kahvinkeittomahdollisuus. Lisämaksusta minibaari. Miltei kaikista huoneista avautuu kaunis 
merinäköala. Huoneissa on parvekkeet. 
Huoneen sisustuksessa huomioitu allergikkojen ja liikuntaesteisten asiakkaiden erityistarpeet. 
Kaikki huoneet ovat savuttomia. Tilauksesta myös perhehuoneita ja sviittejä. 
 
Hoidot seuraavasta valikoimasta: 

- monipuolisesti vaikuttava yrtti-helmikylpy 
- nivelkipua ja lihasjännitystä vähentävä lämmin maavahakääre 
- pyörrekylpy käsille tai jaloille 
- vedenalainen suihkuhieronta 
- suolakammion luonnollinen hoito 
- venytyshoito 
- ultraäänihoito 
- magneettihoito 
- sähköhoito 
- inhalaatio 
- klassinen ruotsalainen hieronta, 23 min 

 
Seuraavat erikoisruokavaliot ilman lisämaksua: 

- Laktoositon, gluteeniton, sokeriton, kasvisruoka ja veganruoka 
Muista mahdollisista erityisruokavalioista kylpylä perii lisämaksun 
 
Tervise Paradiis**** 
Osoite Side 14, 80010 Pärnu 
puh. +372 44 79219 
www.spa.ee                                         


