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 Turoppsett: 

 

Dag 1: Avreise fra Mo i Rana, Mo Jernbanestasjon med 

buss til Sundsvall. Lunsjstopp på veien. Overnatting i 

Sundsvall og middag på hotellet. 

Dag 2: Buss videre til Stockholm etter frokost og avreise  

kl. 17:30 med fergen til Tallinn. Kort sightseeing i 

Stockholm før man kjører til fergen, om tiden tillater det. 

Middag på fergen. 

Dag 3: Ankomst Tallinn kl. 10:00 på formiddagen.  

Kjører til Parnü på formiddagen etter ankomst Tallinn. 

Kjøreturen til Parnü tar ca 2 timer og lunsj ordner hver for 

seg etter ønske og behov.  Legesjekk starter denne dagen. 

Middag på hotellet. 

Dag 4-7: Mandag til torsdag, SPA opphold på Pärnu SPA 

hotell med tre behandlinger hver av dagene og frokost, 

lunsj og middag på hotellet hver dag. 

Dag 8: Etter frokost er det utsjekk fra hotellet og man 

kjører til Tallin hvor man på ettermiddagen reiser videre 

med fergen til Stockholm kl. 18:00. Middag på fergen. 

Dag 9: Ankomst Stockholm kl. 10:15 på søndag 27. mai. 

Frokost på fergen før man setter seg i bussen og kjører 

nordover. Målet for dagen er Åsele hvor man spiser middag 

på Åsele Wärdshus. 

Dag 10: Buss fra Åsele og hjem med lunsj stopp under vis. 

 
Siste frist for avbestilling av turen i  

sin helhet 5. mars. 
 

 

 

SPA tur  

Pärnu 
 

Hotel Tervise 

Paradis SPA 

 

18.-27.mai 
 

Tur info: 

 
Avreise med buss fra Mo 
Jernbanestasjon,  
18.mai -19, kl. 08:00 
Turen varer i 10 dager. 
 

Turen inneholder: 
Busstransport, 9 
overnattinger med frokost 
og middager, ferge 
Stockholm- Tallinn t/r, 
3 SPA behandlinger hver 
av dag 4-7.  
 
Pris: 
Pris pr person i dblt rom,  
nok. 9.820,- ved 30 
reisende eller flere. 
Nok. 10.290,- for 25 -30 
reisende. 
Tillegg for enk rom og enk 
lugar på båten, nok. 
3.065,- for Pärnu. 
 
 
  

 


