
 

 Kontulan Eläkeläiset      

ry 

     järjestää kylpylämatkan 

       Viron Haapsaluun, 

       Laine Spa -  
kylpylähotelliin 

 
 
 

Ajankohta:  SU 25.10. – SU 01.11 2020 
 

Aikataulu:  25.10.  Helsinki – Tallinna  klo 10:30 – 12:30 Megastar 

   01.11.  Tallinna – Helsinki  klo 16:30 – 18:30 Star 
 

Majoitus:      Laine SPA Hotel *** 
 Sadama 9/11, 90502 Haapsalu 

puh: +372 472 4400 
 www.laine.ee 
 

 Spa Hotel Laineen kaikki huoneet on sisustettu vaaleilla väreillä. Jokaisessa 

huoneessa on puhelin ja kaapeli-tv, ja joissakin huoneissa on myös tilavat 

oleskelutilat. Wellness-palveluihin kuuluu sisäuima-allas, höyrysauna ja sauna. 

 

Standard-luokan huoneissa on vuode, aamutakit, televisio, wc ja suihku sekä 

ranskalainen parvekke. Huoneessa on lisäksi puhelin ja kirjoituspöytä. Joka 

toisesta huoneesta avautuu kaunis merimaisema. Kaikki kahden hengen huoneet 

ovat allergikoille sopivia, ja huoneiden koko on 18 neliömetriä. 

 

Kylpylähotelli Laineen terveyskeskuksessa on laaja valikoima tervehdyttäviä hoitoja. 

Hoitopalvelujen joukosta löytyy niin jäsen- ja lihasvaivoja lievittäviä kuin 

yleiskuntoa parantavia hoitoja.   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinta:  Minimi 45-55 henkilöä 
  389 eur per henkilö jaetussa kahden hengen standard-huoneessa 

  439 eur yhden hengen standard-huoneessa 

  Minimi 35-44 henkilöä 
  399 eur per henkilö jaetussa kahden hengen standard-huoneessa 

  449 eur yhden hengen standard-huoneessa 
  Hinnat edellyttävät vähintään mainittua ryhmäminimiä. 
  

Hintaan sisältyy: 

 -    laivamatkat kansipaikoin oheisen aikataulun mukaisesti 
 -    majoitus valitussa standard-huonemuodossa puolihoidolla, 7 yötä  

(7 x aamiainen ja 7 x päivällinen) 
 -    tilausbussikuljetukset Kontula – Länsisatama T2 Helsinki – Tallinna – Haapsalu 

menopaluu, Lehtimäki Tilausajot -bussilla, ryhmälle varatulla bussilla. 

-    koko ryhmälle yhtenä illana ilmaiset kakkukahvit kylpylällä 

http://www.laine.ee/


 

 

 

 

 
Hoitopaketti Su – Su:  

* kylpytakkien käyttö 
* aamuvoimistelu klo 8.00 maanantaista perjantaihin valittuina päivinä (lisätietoja 

paikan päällä) 
* lääkärintarkastus sunnuntai-iltana tai maanantaiaamuna (1 kerta – tulotarkastus 

10-15min) 

* 2-3 erilaista hoitoa päivässä kolmesta valikoimasta, hoitopäivät ma-la  

(yhteensä enintään 12-18 hoitoa) 

* kävelysauvojen käyttö 
* suomea puhuvan kylpyläoppaan palvelut kylpylässä 

Hoitopaketin hoidot: 
Valikoima I: 25 min klassinen hieronta ylä- tai alavartalolle 
Valikoima II: mutahoito koko vartalolle Haapsalun hoitomudalla 15 min; mutahoito 

käsille tai jaloille Haapsalun hoitomudalla 15 min; vedenalainen manuaalinen tai 

automaattinen hieronta (yrteillä) 15 min; parafiini-osokeriittihoito 10-20 min 
Valikoima III: jalkojen pyörrekylpy 15 min; sähkö- ja syvälämpöhoito 5-15 min; 

Charcot-suihku 10 min; inhalaatio 10 min; suolahoito 30 min; valohoito 25 min; 

venytyshoito 10-15 min; Hydro Jet hierova vesivuode 20 min; kuntovoimistelu tai 

vesivoimistelu ryhmässä 20 min. 
Kaikille hotellivieraille ilmainen pääsy: 
* aamu-uintiin ja saunaan klo 7.00 - 9.00 

* sauna- ja allasosastoon ma-pe klo 13.00 – 22.00 ja la-su klo 9-22 

* kuntosaliin klo 7.00-22.00 

  

Lisämaksusta:  Ateriat laivaosuuksilla etukäteen ostettuina: 
- buffetaamiainen Helsinki-Tallinna laivavälillä 18 eur per hlö 

- buffetpäivällinen Tallinna-Helsinki laivavälillä (buffetin hintaan sisältyvät 

ruokajuomat: olut, viini, vesi, virvokkeet ja kahvi) 26 eur per hlö 

- muut retket, kuten kylpylän järjestämät Puise nenään, kesto noin 2 – 2½ h, 20 

eur per henkilö, Tammejuuren luomumaatilaan, kesto noin 2 – 2½ h, 20 eur per 

henkilö, Haapsalu kiertoajelu tiistaisin, kesto 1 – 1½ h, 10 eur per henkilö, Retki 

maaseudulle keskiviikkosin Paliveren taidelasipajaan, kesto 2h, 20 eur per henkilö 

(tarvittaessa tarkemmat retkiohjelmat sisältöineen) 
- muut ruokailut kuin kylpyläpaketin puolihoitoon kuuluvat 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Lehtimäki Matkat 

 

 
Ilmoittautumiset matkavastavalle sähköpostitse marjoelsi@elisanet.fi 
 

Varaus/ilmoittautumismaksu maksetaan elokuussa, mistä johtokunta tekee päätöksen 

myöhemmin. Matkan loppumaksu tulee maksettavaksi syyskuun alussa. 
Tilinro FI71 1388 3000 3033 90  Kontulan Eläkeläiset ry   Viite 351597 
 

 

Muista matkavakuutus ja passi tai henkilötodistus mukaan matkalle! 

 

MUKAVAA  JA  ANTOISAA  KYLPYLÄMATKAA! 

 

Kontulan Eläkeläiset ry:n johtokunta 
 

https://www.laine.ee/fin/hoidot-ja-spa/hoitopalvelut#sahko-ja-syvalampohoito
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mailto:marjoelssi@elisanet.fi
mailto:marjoelssi@elisanet.fi

