SPA-OPHOLD I TALLINN
1. januar 2009 - 30. december 2009

Tallinn
Selvom Estland har hundredårige traditioner for spa-behandlinger
med helbredende mudderbade, sundhedsfremmende kildevand, saltkamre og lignende, så er det indenfor de seneste år, der er sket en
eksplosionsagtig udvikling, når det gælder de mest moderne spabehandlinger.
Nye hoteller er blevet bygget og ældre kurhoteller er moderniseret,
så der i dag er et imponerende udvalg af spa-hoteller, alle med det
mest avancerede udstyr og moderne faciliteter, som tilbyder snesevis af tilbud om spa-behandlinger samt alle former for skønheds- og
sundhedskure. Både i hovedstaden Tallinn og på landets største ø,

Saaremaa, findes der et stort udvalg af helt nye spa-hoteller. Alt
sammen endda til overkommelige priser. For prisniveauet i Estland
er generelt noget lavere end i Danmark. Flypriserne er tillige meget
rimelige. Så bare kom an: Spa og spar.
Uden for hotellerne er der masser af seværdigheder i den hyggelige
gamle middelalderby Tallinn, hvor Dannebrog som bekendt ”faldt
ned fra himlen” i 1219. Hele den gamle bydel er fredet af UNESCO
som verdensarv. Så der er nok at se på.

Hotel Kalev Spa ***
Aia 18
10111 Tallinn
Tel.: 649 3300

Tallink Spa & Conference Hotel ****
Sadama 11a
10111 Tallinn
Tel.: 630 0808

Swissôtel Tallinn *****
Tornimäe 3
10145 Tallinn
Tel.: 624 0000

Hotel Kalev er et godt turistklasse hotel med en god beliggenhed tæt ved den gamle bydel og i Kalev Waterpark - med
hovedindgang fra den modsatte ende. De 100 værelser er
alle med minibar, fladskærms-TV, enkelt 60’er møblement,
hårtørrer og uden tæpper af hensyn til allergi-plagede.
Slippers og badekåber kan afhentes i receptionen.
Hotellet tilbyder health-clinic, vand-aerobic for gravide,
svømning med babyer, spa-faciliteter, beautysalon, sauna,
fitnesscenter, 50 meter svømmebassin med konkurrencemål, børnepool og lækker pool med rutsjebane. Det er gratis at benytte vandparken og fitnessfaciliteter for hotellets
gæster. Health-centret er åbent alle hverdage, og man kan
få sportsmassage og forskellige kurbehandlinger som chokolade-, mudder- og medicinske behandlinger m.m. Hotellet er ideelt for børnefamilier.

Et super lækkert 4-stjernet hotel - smart og moderne designet helt ned i detaljerne og en gastronomi, der ikke skuffer.
Som hjertet i det dejlige hotel ligger vandlandet, der er
indrettet, så man kan følge med i, hvad der sker både fra
restauranten, lobbyen og alle etager. Det er flot udstyret
med store ”græske” statuer, vandkaskader, boblepools,
bar og en Manneken Pis. Det er meget børnevenligt, og
ungerne kan have det herligt i det store bassin og boblebassinerne.
Beliggenheden er i orden med blot 5-10 minutters gang til
den gamle, fine bydel inden for murene og fem minutter
længere til de bedste og smarteste butikker ved Hotel Viru
uden for bymuren og til dem nær rådhuspladsen.
Hotellets 275 værelser er smukt møbleret og er alle udstyret med TV, telefon, aircondition, safetybox, minibar,
hårtørrer og badekåbe. Aftensmaden indtages i den indbydende restaurant og aftenen kan eventuelt afsluttes i
den lille intime Cigar Bar Fidel på hotellets øverste etage,
hvorfra man kan nyde udsigten over byen.

Swissôtel er et helt nyt luksus hotel beliggende i Tallinns
centrum, også kendt som ”Wall Street of Tallin”, og på
bare 10 minutter befinder du dig i Tallinns gamle bydel.
Hotellet byder på 238 værelser, 13 suiter og en præsident
suite. Alle værelserne er luksuriøst og stilfuldt indrettet
med aircondition, mini-bar, kabel eller trådløs internetforbindelse, TV, radio, espressomaskine, te-faciliteter,
telefon, hårtørrer, strygejern og strygebræt. Der findes ryger- og ikke ryger værelser. På hotellet findes bar, restaurant, café, lounge bar, 2 møde-lokaler, samt en af Estlands
største balsale. Hotellets spa og wellness afdeling er ikke
byens største, men leverer superflotte private fitness-og
afslapningsfaciliteter, indendørs pool samt sauna, hvorfra
man kan nyde udsigten over byen. Bygningen er Tallinns
største og hotellet kan prale af nok byens bedste udsigt
over Tallinn by og Den Finske Bugt.
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SAAREMAA

Prøv vores kombination – 2 nætter i Tallinn og 2 nætter på
Saaremaa. Her får man muligheden for at kombinere hyggelige Tallinn med de gode restauranter og store kulturelle
udbud med Spa-ophold på den dejlige ø Saaremaa.
I flyver mellem Tallinn og Saaremaa.
Saaremaa er den største af Estlands 1521 øer og landets populæreste
ferieområde med gammeldags villaer og feriepensionater i malet træ.
Allerede for 170 år siden søgte omkring 9000 spa-gæster hertil på et
enkelt år for at finde ro, sundhed og velvære i afslappende omgivelser.
Man havde allerede da kendskab til noget helsefremmende mudder på
øen, som stadig benyttes i spa-behandlinger.
I de sidste par år er her åbnet flere helt nye spa-hoteller med det mest
moderne udstyr og indretning i Kuressaare, der, uden at være stor, er
øens største by. En ferieby som i sæsonen kan minde lidt om Skagen.

Her er livligt på stranden og ved lystbådehavnen om sommeren, hvor
der heller ikke er langt mellem caféer, værtshuse og restauranter. De
lokale falbyder træskærerarbejder og andre håndlavede ting i små
boder under parasoller. Der er små butikker i centrums smalle gader,
hvor man kan finde meget til gode priser.
Saaremaa besøges fortrinsvis for de mange spa-tilbud og naturens
rekreative værdier. Man kan mellem spa-behandlingerne gå på jagt,
fiske, sejle, ro i kano, bade, spille golf, cykle, ride, og mange kommer
også for at se på fuglelivet.
Store seværdigheder er der ikke mange af, men her er dog et par
meget interessante ting, som nogle af Europas ældste vindmøller af
træ anbragt på stensøjler, det middelalderlige fæstningsanlæg med
biskoppernes tidligere bolig i slottet, de gamle kirker og den forunderlige Kaali sø. Om sommeren er der ofte opera og koncerter i og omkring
slottet i byens park.

Savoy Boutique Hotel, Tallinn ****
Suur-Karja 17/19
10148 Tallinn
Tel.: 680 6688

Grand Rose Spa Hotel ****
Tallinna 15, Saaremaa
Kuressaare 93811
Tel.: 666 7000

Hotellet har en fantastisk placering nær de hyggelige steder inde i bykernen – det er et
helt nyt boutique hotel med 43 (røgfri) værelser, hvor de 3 er suiter og resten standard. Det
er ikke store værelser, men de er lyse, godt indrettet med enkle italienske møbler og med
skodder i stedet for tunge gardiner. Der er en flot udsigt fra de fleste værelser. Alle værelser
har aircondition, hårtørrer, fladskærms-TV, safetybox, minibar, slippers, badekåber, gratis
internet, gratis lokale telefonsamtaler, buksepresser i suiter (kan lånes i andre værelser),
jacuzzi i suiter, og der skal nøglekort til at komme ind på alle etager som ekstra sikkerhed.
På hotellet er der en elegant lobby med pejs og smarte møbler. Barområdet har direkte
indgang fra gaden.

Her er alt holdt i rosens tegn – mønstre på tapet, gulvtæpper, på møbler, servietter, håndklæder, simpelt hen alt er lagt an på det romantiske. Hotellet er helt nyt, men den ene del er
bygget på et gammelt hotel, hvilket bedst ses i buerne i kælderen, hvor der er en fint indrettet restaurant. Lobbyen er smart indrettet med sorte møbler. De 65 værelser er flot udsmykkede i forgyldt antik stil med alle moderne faciliteter såsom TV, hårtørrer og telefon.
Maden i hotellets restaurant er god, laves i åbent køkken, hvor man kan se kokkens arbejde. Swimmingpoolen er nydelig med liggestole rundt om, der er saunaer, boblebade
og alle mulige spa-faciliteter såsom saltrum til åndedrættet og varme sten. Der findes
ikke medicinske spa-faciliteter, men det er muligt andre steder i byen. Hotellet har været
åben i et år og kan klart anbefales. Et utrolig charmerende og romantisk hotel, hvor alt er
gennemført og gennemtænkt.
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Tallinn - priser
Hotel Kalev Spa ***
4 dage / 3 nætter
3 overnatninger i SPA-klasse-værelser
3 x morgenmadsbuffet
3 x aftenbuffet
Vandgymnastik 30 min. mandag – fredag
Fri afbenyttelse af waterpark, fitness-center og sauna
Badekåbe og slippers under opholdet
Transport fra/til lufthavnen i privat bil eller minibus

TALLINN

4 wellness-behandliger:
1 x klassisk massage á 30 min.
1 x fod eller hands behandling á 30 min.
1 x aroma bodyscrub eller mudderbehandling til ryggen
eller body wrap á 30 min.
1 x salt-terapi á 40 min. eller 1 infrarød sauna á 30 min.
eller 10 min. i massagestol.

Pris pr person
mm

m

4 dage / 3 nætter

01/01-31/01

2.715

3.685

2.715

01/02-02/05

2.910

3.875

2.910

03/05-03/10

2.715

3.685

2.715

04/10-20/12

2.910

3.875

2.910

Pris pr. ekstra nat

TALLINN

04/01-31/01

825

1.070

825

01/02-02/05

875

1.115

875

03/05-03/10

825

1.070

825

04/10-20/12

875

1.115

875

Periode

Pris pr person
mm

4 dage / 3 nætter
3 overnatninger i standard værelse
3 x morgenmadsbuffet
3 x aftensmad eller 3 x frokost
Fri afbenyttelse af swimmingpool og sauna
3 wellness-behandlinger:
1 x ansigtsbehandling á 30 min.
1 x slenderness-balneo á 30 min.
1 x paraffin-behandling for hænderne á 30 min.
Badekåbe og slippers under opholdet
Transport fra/til lufthavnen i privat bil eller minibus

mmm

Kalev SPA Hotel

2 dage / 1 nat

Tallink Spa & Conference Hotel ****

Periode

m

mmm

Tallink Spa & Conference Hotel
4 dage / 3 nætter

2 dage/1 nat

01/01-31/03

2.570

3.780

2.570

01/04-31/05

2.765

4.070

2.765

01/06-30/09

2.955

4.505

2.955

01/10-30/12

2.765

4.070

2.765

01/01-31/05

485

875

485

01/06-30/09

535

925

535

01/10-30/12

485

875

485

Swissôtel Tallinn *****
3 dage / 2 nætter
2 overnatninger i Advantage King class værelse
2 x morgenmadsbuffet
1 x frokostbuffet i Café Swiss
Frugtkurv ved ankomst
3 wellness-behandlinger i Amrita SPA: Revitalising Sea
Crystal Polish, klassisk ansigtsbehandling samt Amrita
Signature Massage.
Fri afbenyttelse af spa & wellness-faciliteter inklusiv
swimmingpool, fitnesscenter og saunaer.
Badekåbe og slippers under opholdet
Transport fra/til lufthavnen i privat bil

4 dage / 3 nætter
3 overnatninger i Advantage King class værelse
3 x morgenmadsbuffet
1 x frokostbuffet i Café Swiss
Frugtkurv ved ankomst
3 wellness-behandlinger i Amrita SPA: Revitalising Sea
Crystal Polish, klassisk ansigtsbehandling samt Amrita
Signature Massage.
Fri afbenyttelse af spa & wellness-faciliteter inklusiv
swimmingpool, fitnesscenter og saunaer.
Badekåbe og slippers under opholdet
Transport fra/til lufthavnen i privat bil

TALLINN

Periode

Pris pr person
mm

m

mmm

Swissotel
3 dage / 2 nætter

01/01-30/12

2.860

4.170

2.860

4 dage / 3 nætter

01/01-30/12

3.685

5.575

3.685

TALLInn - SAAREMAA - Priser
KOMBINATION: TALLINN (2 nætter) & SAAREMAA (2 nætter)

5 dage / 4 nætter
2 overnatninger med morgenmad på Savoy Boutique Hotel, Tallinn
2 overnatninger med morgenmad på Grand Rose Spa Hotel, Saaremaa
1 x frkost på Grand Rose Hotel restaurant Rose på dag 3
Fri afbenyttelse af swimmingpool og saunaer på Grand Rose Spa Hotel
3 luksuriøse wellness-behandlinger på Grand Rose Spa:
1 x massage á 60 min.
1 x Body Care med varme sten á 30 min.
1 x ansigtsbehandling
Badekåbe og slippers under opholdet på Grand Rose Spa Hotel
Transport fra/til lufthavnen i privat bil eller minivan i Tallinn og Kuressaare
Flybillet Tallinn – Kuressaare (Saaremaa) T/R (ingen fly onsdag eller lørdag)

Ikke inkluderet: Flybillet mellem Danmark og Estland

TALLINN/
SAAREMAA

Periode

m

mmm

KOMBINATION: TALLINN (2 NÆTTER)
& SAAREMAA (2 NÆTTER)
Savoy Boutique Hotel & Grand Rose
Spa Hotel
5 dage / 4 nætter

2 dage /1 nat

01/01-30/04

4.070

5.960

4.070

01/05-30/05

4.460

6.735

4.460

01/06-30/09

4.605

6.930

4.605

01/10-28/12

4.070

5.960

4.070

01/01-30/04

440

775

440

01/05-30/09

630

1.165

630

01/10-28/12

440

775

440

TEKNISK ARRANGØR: BILLETKONTORET A/S. REJSEGARANTIFONDEN NR.: 650

Venligst kontakt dit rejsebureau for børnepriser, priser for
yderligere wellness-behandlinger samt ekstra overnatninger.

GENERELLE BETINGELSER: Få udskrift hos dit rejsebureau
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Pris pr person
mm

