
Su. 23.–27.12. Jouluinen kylpylämatka Pärnuun 

ESITTELY HOIDOISTA JA MAJOITUKSESTA 

                           SPA Tervis ****   

Tervis sijaitsee ranta-alueen läheisyydessä, Pärnun vanhassa keskustassa. Hotellissa on kolme 

baaria, kahvila, kulttuurikeskus sekä spa- ja saunakeskus. Keskustaan on matkaa noin 1 km. Viron 

suurin kylpylä, jossa kylpylän 7 rakennusta on yhdistetty toisiinsa katetuin kävelysilloin. 

Rakennuksissa on 4-6 kerrosta, hissit majoitus- ja hoitorakennuksissa.260 huonetta, jotka 

savuttomia. Hotellissa on ruokala, baari, kahvila, myymälä, kirjasto, pieni kuntosali,kauneussalonki, 

hammaslääkäri, konserttisali ja kokoustiloja. Allas- ja saunaosasto, jossa 25 m uima-allas, 

porealtaita, höyry-, suola-, infrapuna-, löyly- ja aromaattinen sauna. Kylpylä sopii liikuntaesteisille.  

 Tervis, superior-lk kahden hengen huone Kaikki huoneet ovat savuttomia ja allergikoille 

sopivia. Huoneissa on parveke, televisio, puhelin, jääkaappi sekä wc suihkulla. Terviksen 3. talo on 

rakennettu 2002 ja huoneita on uusittu 2011. 

Standard Kahden hengen huone. Kaikki huoneet ovat savuttomia ja allergikoille sopivia. 

Huoneissa suihku, wc, erilliset vuoteet tai parivuode, viileäkaappi, vaatekaappi, puhelin, tv, radio ja 

parveke. Huoneissa on joko parketti tai muovimatto. Kaikki huoneet ovat savuttomia, myös 

parvekkeilla tupakointi kielletty. Huoneissa ei ole ilmastointia. Huoneen koko 16–18 m2. Huoneet 

sijaitsevat 1. ja 2. talossa.  

Su - to 23–27.12.2018 

• täysihoito alkaen tulopäivän illallisella ja päättyen lähtöpäivän aamiaiseen, 24.12. jouluaaton 

illallinen 

• aamuvoimistelu 

• aamusauna ja -uinti  

• spa- ja saunakeskuksen käyttö ma-to klo 6.30–17.00 

• kuntosalin käyttö klo 6.30–15.00 

• SU-TO -matkalla peruspaketti yht.6 hoitoa (2 hoitoa/päivä,(hoitop.ma-ke) 

Hoitovalikoima su – to matkalla (2 hoitoa/hoitopäivä) 

klassinen hieronta 23 min, yrtti-helmikylpy, Charcot-suihku, parafiini hoitonaamio käsille, 

pyörrekylpy jaloille, suolahuone, lihaksia rentouttava vedenalainen suihkuhieronta tai parafiini-

osakeriittihoito, vesivoimistelu, lääkintävoimistelu salissa, voimistelu. 

HUOM! Yhden rentouttavan hoidon voi vaihtaa lääkärikäyntiin (ma - ke)  

Peruspaketin voi vaihtaa Wellness-pakettiin, jolloin se sisältää 3 hoitoa: 



1 hoito seuraavasta valikoimasta, kesto 45 min: klassinen hieronta, hunajahieronta, 

selluliittihieronta, suklaahieronta, imuhieronta painekupilla 

1 hoito seuraavasta valikoimasta: ihoa kosteuttava ja rentouttava kasvohoito, vartalohoito, 

stressiniskan aromaterapeuttinen hieronta 

1 hoito seuraavasta valikoimasta: yrtti-helmikylpy, parafiiniosakeriittihoito, vedenalainen 

suihkuhieronta 

Lisämaksulliset hoitopaketit peruspaketeille: 

Lisämaksulliset paketit ovat voimassa vain Matkapoikien kautta ennakkoon ostettuna. 

1. Kauneuspaketti 53 €/hlö kasvohoito 45 min, klassinen pedikyyri 45 min (ei sisällä kynsien 

lakkausta) 

2. Hierontapaketti 45 €/hlö jalkahieronta 30 min, klassinen hieronta 45 min 

3. Miesten paketti 45 €/hlö klassinen hieronta 45 min, klassinen pedikyyri 45 min (ei sisällä 

kynsien lakkausta) 

 Hoitoaikavaraukset sekä peruspaketin hoidoille että lisämaksullisille ja wellness-hoidoille: 

medic@spatervis.ee 

Jos haluaa tiettyjä hoitoja ja tiettyinä kellonaikoina, niin kannattaa laittaa varausviesti ennakkoon. 

Muussa tapauksessa hoitoajat jaetaan kylpylään mennessä ja saa sitten niitä aikoja mitä on vapaana. 

 

                                   Viiking SPA Hotel ***+  

 Viiking SPA Hotel sijaitsee ranta-alueella historiallisen Vallikraavin vieressä, muutaman minuutin 

kävelymatkan päässä Pärnun keskustasta ja rannasta. HUOM! Kylpylä ei sovi liikuntaesteisille 

(sama hissi ei kulje kaikkiin kerroksiin, allasosastolle ei pääsyä pyörätuolilla / rollaattorilla). Hotelli 

koostuu neljästä eri osasta, ja niiden välillä pääsee kulkemaan lasikäytäviä pitkin.  

Kaikki Standard - huoneet ovat savuttomia ja allergikoille sopivia. Huoneissa on televisio, radio, 

puhelin, viileäkaappi, WC suihkulla sekä maksuton langaton internet-yhteys. Huoneeseen on 

saatavilla lisävuode. Huoneet sijaitsevat A- (1.-3. kerros) ja B-osassa. Huoneiden taso ***. 

Kaikki Superior-huoneet ovat savuttomia ja allergikoille sopivia. Huoneissa on televisio, puhelin, 

viileäkaappi, kylpytakit, hiustenkuivaaja, WC suihkulla sekä maksuton langaton internet-yhteys. 

Kaikissa huoneissa on parveke ja ilmastointi. Huoneeseen on saatavilla lisävuode. Huoneet 

sijaitsevat C- ja D-osassa, sekä A-osan 4. kerroksessa. Huoneiden taso ***+. 

23.12.–27.12.2018 

• täysihoito alkaen tulopäivän illallisella ja päättyen lähtöpäivän aamiaiseen, 24.12. jouluillallinen 

• kuntosalin käyttö aukioloaikoina 

mailto:medic@spatervis.ee


• saunakeskuksen ja uima-altaiden käyttö: 

• aamusauna ja uinti ma-to 6.30–7.30 (C-talon saunaosastossa) 

• uuden Viiking Saaga vesi- ja saunakeskuksen käyttö: su-to rajaton käyttö aukioloaikoina (su klo 

10.00–22.00, Viron kansallisina juhlapyhinä (ma-ke 24.–26.12.) klo 10.00–17.00) 

• kylpytakki 

• jouluohjelma 

• yhteensä 6 hoitoa (2 hoitoa/päivä, hoitopäivät ma-ke) 

Hoitovalikoima su-to matkoilla (2 hoitoa/päivä): 

Vesihoidot: jalkakylpy, yrtti-helmikylpy 20 min, porekylpy merisuolalla (virkistävä, rentouttava, 

luonnollinen), porekylpy aromatryffelillä 20 min 

Lämpö-/kylmähoidot: paikallinen kylmähoito 10–15 min, rypsihoito käsille 20 min, laskimohoito 

geelillä (jalat), persikka-parafiinikäsineet 20 min, kylmä parafiinikääre käsille 20 min, teepuu-

parafiinisukat 20 min, kylmä parafiinikääre jaloille 20 min 

Hieronnat: hierontatuoli 15 min, osahieronta 20 min (1 kerta) 

Rentoutushoidot: valoterapia 20 min. 

Liikuntahoidot: vesivoimistelu ryhmässä 30 min 

Muut hoidot: suolahoito 30 min  

Lisämaksulliset hoitopaketit ovat voimassa vain Matkapoikien kautta ennakkoon ostettuna: 

Kauneuspaketti 1 naisille 63 €/hlö (hoitopäivät ma-la) Rentouttava kasvohoito, kasvojen puhdistus 

sekä kuorinta, kaulan sekä decolte- alueen rentouttava hieronta. Hoito päättyy iholle sopivan kasvo- 

sekä silmänympärysvoiteen levittämiseen. Kulmien muotoilu ja värjäys. Manikyyri (ilman 

lakkausta) Kynsien viilaus, kynsinauhojen hoito, käsivoide. 

Kauneuspaketti 2 naisille 82 €/hlö (hoitopäivät ma-la) Peruskasvohoito ihotyypin mukaan. 

Kosmetologin neuvonta, kasvojen puhdistus, kuorinta, hieronta, naamio ja voide. Kulmien värjäys 

ja muotoilu sekä ripsien värjäys. Pedikyyri (ilman lakkausta) Jalkojen hoito, hieronta, voide 

Paketti miehille 66 €/hlö (hoitopäivät ma - la) Miesten kasvohoito ”Sothys Homme” Hoito sisältää 

ihon puhdistuksen, kuorinnan ja kasvojen hieronnan. Pedikyyri. Jalkojen hoito, hieronta, voide 

Hoitoaikavaraukset: ravi@viiking.ee sekä peruspaketin hoidoille että lisämaksullisille paketeille. 

Jos haluaa tiettyjä hoitoja ja tiettyinä kellonaikoina, niin kannattaa laittaa varausviesti ennakkoon. 

Muussa tapauksessa hoitoajat jaetaan kylpylään mennessä ja saa sitten niitä aikoja mitä on vapaana.

   

 


