Rinnekodin JHL ry järjestää matkan Kuressaaren kaupunkiin
Alustava MATKAOHJELMA
Perjantai 30.8.19.
klo 5.00. Bussikuljetus Rinnekodilta
Länsiterminaaliin (lisämaksu)
klo 7.30. Lähtö Tallinnaan, Länsiterminaali
(Tallink Star) Lisämaksusta aamiainen laivalla
klo 9.30 Saapuminen Tallinnaan ja bussikuljetus
sekä lauttamatka Saarenmaalle.
Saapuminen Kuressaareen ja majoittuminen
hotelliin, Spa Hotelli Ruutli ***
Vapaata ohjelmaa
Lauantai 31.8.19.
Aamiainen hotellissa
Opastettu kaupunkikierros ja käynti Piispanlinnassa
Vapaata ohjelmaa
Sunnuntai 1.9.19.
Aamiainen hotellissa
klo 12.00. huoneiden luovutus hotellissa
Bussikuljetus ja lauttamatka Tallinnaan.
Saapuminen Tallinnaan iltapäivällä.
Klo 19.30. Lähtö Helsinkiin, D-terminaali (Tallink
Megastar) Lisämaksusta päivällinen laivalla
klo 21.30. Saapuminen Helsinkiin, Länsiterminaali
Bussikuljetus Rinnekotiin (lisämaksu)

Matkan hinta 110,00 €
Normaalihinta 181,00€ (ei jäsen / avec)
Matkan hintaan sisältyy
• Laivamatkat Hki-Tallinna-Hki
• Bussikuljetukset ja lauttamatkat
Virossa
• Hotellimajoitus, 2 yötä/ jaettu 2hh
• Hotelliaamiaiset
• Uima-altaan ja saunakeskuksen
käyttö aukioloaikoina
• Suomeksi opastettu kaupunkikierros
ja käynti Piispanlinnassa
Lisämaksusta
• Ruokailut laivalla:
- buffetaamiainen (meno) 12€
- buffetpäivällinen (paluu) 26€
• Kuljetus Rinnekoti – Länsiterminaali –
Rinnekoti 20€ (yksi suunta 10€)
• Yhden hengen huone hotellissa 54€

Ilmoittautuminen
ilmoittautuminen ja lisätiedot matkasta 28.6.19. mennessä
Jani Rentola
jani.rentola@rinnekoti.fi / p. 050-304 73 88
• ilmoittautumisen yhteydessä mainitkaa mahdolliset lisämaksulliset palvelut
(ruokailut laivalla, 1hh, bussikuljetus r.koti-satama-r.koti) ja toiveet huonekaverista sekä
mahdollinen Club One kortin numero
• matkan toteutus edellyttää vähintään 30 matkustajaa
• ilmoittautumisessa etusija JHL598 jäsenistöllä
• muistakaa mukaan passi tai jokin muu poliisin myöntämä virallinen
henkilöllisyystodistus (ajokortti ei kelpaa)
• lasku matkasta lähetetään ilmoittautumisen jälkeen. Eräpäivä: 12.7.19.

Viron suurin saari Saarenmaa ja sen pääkaupunki Kuressaare muodostavat ainutlaatuisen matkakohteen, jonne voi
lähteä perinteiselle kylpylälomalle tai sitten muuten vain nauttimaan kesäisistä tapahtumista tai saaren kauniista
luonnosta. Kylpylälomia Kuressaareen tehdään ympäri vuoden. Siellä on mahdollisuus nauttia mineraalivesi- ja
mutakylvyistä, lukuisista hoidoista ja uinti mahdollisuuksista.
Kuressaaren keskustassa, piispanlinnan pihalla ja satamassa on kesäisin paljon erilaisia ostospaikkoja, toreista
työpajoihin ja elintarvikeliikkeisiin. Parhaita ostospaikkoja on Kuressaare Turg eli tori raatihuonetta vastapäätä.
Täältä saa hyvin käsitöitä, kuten villapaitoja ja dolomiitista valmistettuja vaaseja, ja paikallisesti tuotettuja tai
valmistettuja elintarvikkeita, kuten hunajaa ja mansikoita. Muualla Saarenmaalla käsityöt ja muut paikallisesti
valmistut tuotteet ovat myös tarjolla pajoissa ja taidegallerioissa.
Kuressaaressa ravintolat ovat kätevästi aivan keskustassa, hyvin lähellä raatihuonetta, missä pienellä alueella on
monipuolinen valikoima erilaisia ruokia tarjoavia ravintoloita. Tarjolla on hyvä valikoima sekä tyypillisiä paikallisia
herkkuja, kuten grillikaloja, että italialaistyylisiä ruokia, lähinnä pitsoja ja pastoja. Raatihuoneen ympäristössä on
kalliita, mutta myös edullisia ruokapaikkoja, jotka ovat erityisesti perheiden suosikkeja ja joilla myös on
kesäterassit.

Spa Hotel Ruutli *** (Pargi 12)
Rüütli-kylpylässä lämpö, vesi ja valo hellivät kävijää. Linnapuiston kujaa kävellen on hetkessä uimarannalla tai
kauniiden puutalojen edessä ja vanhan kaupungin sydämessä. Rüütlin vesiosasto tarjoaa mahdollisuuksia kaiken
ikäisille. Rüütli sijaitsee Kuressaaren keskiaikaisen linnan, puiston ja rantapromenadin läheisyydessä. Hotelli on
valmistunut v. 2002 ja siinä on 3 kerrosta sekä 91 huonetta. Hotellissa on lasten leikkihuone. Hotelli on muutoin
savuton, mutta parvekkeilla voi tupakoida. Huoneissa ei ole ilmastointia.
Vesikeskuksessa on 25 metriä pitkä 4-ratainen uima-allas, 52 metriä pitkä vesiliukumäki, lasten allas ja poreallas
sekä löylysauna. Aukioloajat: ma-su klo 7.00-21.00. Hoito-osasto sijaitsee 2.kerroksessa.
Piispanlinnaan n. 500 m, Uimarannalle n. 500 m, Raatihuoneelle n. 800 m
www.saaremaaspahotels.eu/fi/spaa-hotell-ruutli

