KOM OCH PRÖVA PÅ NÅGOT NYTT!

NYA FYRA STJÄRNIGA V SPA I TARTU, ESTLAND 28.4-1.5 2019
Tartu är Estlands näst största stad och har mycket att erbjuda, klassisk arkitektur, lummiga parker
längs flodstranden och mycket att se och uppleva. Nu också ett mångsidigt nytt spahotell som vi
gärna prövar på. Bekväma resetider!
Sönd. 28.4
Kl. 15.15
Kl. 17.30
Ca 20.00

Avfärd från Österbotten på morgonen
Eckerö Lines färja avgår från Helsingfors.
Ankomst till Tallinn, avfärd söderut mot Tartu
Vi checkar in på nya spahotellet V SPA i centrum av Tartu.
Här bor vi i superiorklass rum för 2 personer 3 nätter, de moderna
rummen har dusch och wc, Led TV, minibar, wifi, badrock och
tofflor(20m2)
Hotellet har restaurang, bar, stor spa avdelning med 11 olika pooler:
Bl.a vanlig stor pool, bubbelpool, Japansk pool, utomhuspool och
saltvattenspool. Flera olika sorters bastur står till vårt förfogande.
Hotellet ligger i ett nytt multifunktionellt affärskvarter med
butiker,trevliga kaféer i närheten.
På gångavstånd ligger shoppingcenter och gamla stan samt fina
promenadstråk längs floden som går genom staden.

Månd. 29.4

Frukost på hotellet
Badavdelningen är öppen 09.00-12.00 och 16.00-22.00
Vi gör en liten tur med bussen och om det finns intresse kan vi ordna en
tur till ölmuseet A. Le coq.

Tisd. 30.4
(Valborgsmässoafton)

Frukost på hotellet
Badavdelningen är öppen 09.00-12.00 och 16.00-22.00
Om det finns intresse ordnar vi en gemensam middag på restaurang

Onsd. 1.5

Frukost på hotellet och avfärd från Tartu på morgonen
Eckerö Lines färja avgår från Tallinn
Ankomst till Helsingfors och avfärd mot Österbotten.

Kl. 12.00
Kl. 14.15
Pris:

375,-/pers. i dubbelrum (singelrumstillägg 125,-)

I priset ingår: -Bussresa
-Båtbiljetter Helsingfors-Tallinn-Helsingfors
-3 nätter i superior dubbelrum på fyrastjärnigt spahotell
-3 x frukost
-Inträde till bad- och bastuavdelningen
Mot tillägg:

-Behandlingar
-Måltider på färjan

Anmälningar så snart som möjligt till:
RESEBYRÅ LINDA TOURS TEL. 06-2243350
linda@lindatours.com

