Lõõgastusreis Jurmalasse ja Riia jõuluturule
08.-09. detsember 2012
1. päev
06.00 bussi väljasõit Tallinnast Solarise keskuse eest
08.30 bussi väljasõit Tartust Vanemuise parklast
Pikema sirutuspeatuse teeme Valmieras, kus saab einestada ja hommikukohvi juua
Pärastlõunal saabume Jurmalasse. Majutume Jurmala SPA hotellis, kus saab mõlemal päeval
kasutada värskelt renoveeritud Wellness Oaasi sauna- ja basseinikeskust* ning nautida SPAhoolitsusi.
Pärast tubade vastuvõtmist sõidame huvilistega 2012 kevadel renoveeritud veeparki Livu
Akvaparks (www.akvaparks.lv ), veepargis on võimalik ka lõunat süüa.
Teistel on samal ajal võimalus külastada hotellis paiknevat Wellness Oasis sauna- ja
basseinikeskust (NB! kella 18-ni sissepääs tasuta), nautida Spa-hoolitsusi (NB! 2 hoolitsust toa
kohta on juba reisi hinnas, lisahoolitsused vastavalt Spa hinnakirjale) ning tutvuda Jurmala linnaga.
Õhtul on huvilistel võimalik restoranis „Jurmala“ nautida show-programmi „Kabaree“
(http://www.hoteljurmala.com/en/restaurant-bars/restaurant-jurmala/cabaret-in-restaurant-jurmalareturns/ ). Erikülaliseks on Lätis elav itaalia laulja Roberto Meloni. Show-programmi pilet maksab
50 EUR ning see sisaldab lisaks etendusele ka 3-käigulist õhtusööki ja pokaali šampust (vajalik
etteregistreerumine).
Nendel keda kabaree ei huvita, on samal ajal võimalik osa võtta Matkaklubi Lõunamatkad
15.sünnipäeva tagasihoidlikust tähistamisest hotellitoas. Abiks kitarr ja vabatahtlikud lauluhääled
ning vahepaladeks klubi asutajaliikmete meenutused klubi värvikast ajaloost. Huvilised saavad juba
ka esmase info 2013.a. augustis toimuvast „Ei saa me läbi Lätita 12“ rattamatkast, mis toimub
sellises piirkonnas kuhu eestlane tavaliselt naljalt ei satu.

2. päev
Pärast ärkamist toekas hommikusöök rootsi lauas. Kuni ärasõiduni võimalus külastada Wellness
Oasis sauna- ja basseinikeskust* ning nautida Spa-hoolitsusi.
Keskpäeval sõidame Riiga, kus tutvume Riia vanalinnaga ning külastame Riia jõuluturgu. Enne
kojusõitu teeme söögipeatuse ka jõuluehteis toitlustus- ja meelelahutuskeskuses LIDO.
ca 21.30 tagasi Tartus ja keskööks tagasi Tallinnas.
*Wellness Oaasi sauna- ja basseinikeskuses on 5 erinevat sauna, erineva soojusega basseinid,
mullivannid jms.
Sinna ja tagasiteel vaatame lõbusaid filme ning räägime kohajutte paikadest, mida läbime.

REISI MAKSUMUS
Enne 07.11.2012 registreerujatele 75 EUR (õpilased, tudengid ja pensionärid 72 EUR)
Alates 07.11.2012 85 EUR (õpilased, tudengid ja pensionärid 82 EUR)
Hinnas sisaldub:
• mugav reisibuss
• majutus Jurmala südalinna 4*-hotellis Jurmala SPA
• rikkalik hommikusöök rootsi lauas
• Welness Oaasi sauna- ja basseinikeskuse kasutamine laupäeval kuni 18.00-ni ja pühapäeval
kuni kella 12-ni
• üks vabalt valitud Spa-hoolitsus Jurmala SPA-s alljärgnevast valikust:
Naturaalne mägiosokeriidi-ja parafiiniravi 15 min
Aroomiteraapia pärlivann 20 min
Stressi-ära-viiv aromaatne veealune massaaž 20 min
Parafiini mähis kätele 15 min
Parafiini mähis jalgadele 15 min
Päikese-teraapia 20 min
Soolakamber 40 min
Chargot dušš 15 min
Hydrojet vesivoodi 20 min
Elektriravi – magnet ravi; laserravi; darsonvalisation
Käimiskeppide rent
Arsti konsultatsioon
Hapniku kokteil
Hapnikravi 15 min
Massaaž Pranamat Eco kuni 20 min
Mõnus jalavann õli või soolaga 15 min
Keha detox-protseduur (elektrolüüsi protsess) 15 min

•

ekskursioon ja jõuluturg Riia vanalinnas

Lisatasu eest: Livu veekeskuse piletid, show-programmi „Kabaree“ piletid, õhtusöök Lidos.

Reisikorraldaja: MatkaAbi (+372) 53 477 477
www.matkaabi.ee, abi@matkaabi.ee

