SPARESA TILL THALASSO FRA MARE HAAPSALU
19-26.10 2019
Lörd. 19.10
Ca 05.15
kl. 06.30
kl. 13.30
kl. 15.30
ca 17.30

kl. 18.00
Sönd. – Fred.

Buss startar från Österbotten på morgonen
Vasa
Närpes busstation
Pauser längs vägen till Helsingfors
Tallinks snabbfärja Star avgår från Helsingfors
Ankomst till Tallinn, avfärd till Haapsalu.
Ankomst till Haapsalu, Fra Mare Thalasso SPA hotell som ligger vid havet,
omgivet av tallskog.
Standard rum består av ett skrivbord, TV, telefon, badrock, trådlösa internet,
hårtork, WC och dusch.(Badrummen har renoverats senaste år).
Dessutom finns restaurang “Bergfeldt”, lobbybar, sparum, Thalasso
Skönhetsvärld, Day SPA bastu- och badanläggning, gymnastiksal och butik.
Underhållning nästan alla kvällar och dans två kvällar i veckan.
Middag i hotellets restaurang.
Frukost, Lunch och middag på hotellet.
Läkarundersökningarna börjar söndag morgon. Tre valfria behandlingar per dag,
av vilka hälften personliga behandlingar och hälften gruppbehandlingar.
Personliga behandlingar:
Lerbehandling, massage 25 min., ultraljudsbehandling, magnetbehandling,
inhalation, elbehandlingar, örtbad, bubbelbad, vattenmassage, musikterapi,
massagestol och töjningsterapi på Mastercare behandlingsbord.
Gruppbehandlingar:
Konditionsträning i sal 30 min., vattengymnasik 30 min., vattenaerobik 30 min.,
ljusterapi, saltkammare, paraffinbehandling, floatingterapi med musik,
avslappningsrum med ljusterapi och havstema.
Spaavdelningen med simbassäng och 7 olika bastur.
Fra Mare anläggningen ligger vackert vid havet på gångavstånd till centrum, som
nuförtiden har rätt gott om affärer och caféer samt ett torg med frukt och
grönsaker och hantverk. Missa inte heller Ilon Wiklands Magiska värld, där man
kan bekanta sej med figurer ur sagorna.
Klippning och permanent, manikyr, pedikyr är fortfarande förmånligt i Estland.

Lörd. 26.10

Ca 08.30

kl. 15.30

Avfärd från Haapsalu efter frukost. Ett par timmar tid för shopping
på hamnområdet vid Sadamarket och Norde Centrum innan färjan avgår.
Tallinks snabbfärja Megastar avgår från Tallinn.
Lunchbuffé ombord. Måltidsdrycker ingår.
Ankomst till Helsingfors. Avfärd mot Österbotten.

Lö-Lö

Del i dubbelrum 560,- (Enkelrum 710,-) Superiorrum mot tillägg

kl. 13.30

Pris:
I priset ingår:

-Bussresa från Österbotten. Bussen och chauffören med under hela resan.
-Båtbiljetter t/r
-Övernattning i standard dubbelrum 7 nätter Fra Mare
-Helpension (frukost, lunch och middag)
-Läkarkonsultering
-Tre behandlingar per dag (Sö-Fr totalt 18 behandlingar)
-daglig tillgång till badavdelningen Thalasso Day Spa.
-Lunchbuffé på Megastar ingår!

RESEBYRÅ LINDA TOURS Kristinestadsv. 1 Närpes tel 06-2243350

