Pärnu spa matka 2022
Vihdoin viimein vuosien rajoitusten jälkeen pääsimme Viroon hoidattamaan kehoamme. Lähdimme
reissuun 26/8 ja palasimme Västeråsiin 3/9. Kasasin kahdeksan henkisen ryhmän kirjakerho
kavereita mukaan. Ja olihan se rattoisampaa kun tuttu porukka nauraa yhdessä. Matkustimme Ava
resorin mukana. Yhteensä matkalaisia oli 43.
Matkasta olimme jutelleet jo
keväästä lähtien, joten ryhmän
matkakuume oli sopivalla tasolla.
Värtanin terminaalissa Ava resor
jakoi jokaiselle hyttikortit ja
laivaan menimme jo toista tuntia
ennen lähtöä.

Tässä ryhmä odottaa bussia Västeråsin linja-auto asemalla,
jonne jokainen tuli omilla kyydeillään. Ehdimme vielä kertoa
kuulumisemme ennen ”Morabussin” saapumista.
Vasemmalta: Tauno Alari, Raija ja Pentti Harju Seppänen,
Sofia Hoffrén, Aira Saavalainen, Raili Alari, Silja Tuuhea ja
kuvaaja Toivo Hoffrén

Laukut hyttiin ja vähän puuteria
nenään. Sitten olikin jo aika
rientää seuraavaan kokoontumiseen. Meillä olikin tiukka aikataulu koko matkan ajan.
Aamuisin klo 8 aamiainen. Kello
8 – 12 hoidot eri aikataulun
mukaan. Klo 13 lounas. Klo 14
lenkille, jonka kääntöpiste oli
munkkikahvila Söörikubaar.
Seuraavana ohjelmassa vesimaailma, jossa uintia ja saunomista
sekä poreammeissa istumista. Klo
18 illallinen joka jatkona illanviettoa baarissa. Nukkumaan mentiin
iloisina ennen seuraavaa vuorokautta.

Illallistilaukset laitetaan vetämään

Alkuruoka

Ava Resorin matkaturvat:
Nadja ja Maggan

Pääruoka

Pavlona

Toivo kuvaili vanhaa rakennusta, mutta jäi itse väliin

Onneksi Pärnussa on paljon puistoja ja penkkejä. Me käytettiin
niitä ahkerasti hyväksemme.

Munkkibaarissa on aina
tuoreet munkit ja makoisat

Matkan aikana, varsinkin alkuviikosta, oli helle ilmat ja nesteen
tasapaino täytyi pitää kunnossa. Monenlaista juomaa oli tarjolla ja
niitä kaikkia mielellään maisteli viikonaikana

Viiking Spa Hotel vesimaailma on Viron paras, suurin ja nykyaikaisin. Pisin uintiympyrä on 100m.
8 saunaa, porepaikkoja on joka mutkassa, vesiputouksia, vesihierontaa ja hyvää oloa

Hotellissa on neljä rakennusta yhdessä ja suunnistustaito joutuu koetukselle
eri hoitopaikkoja etsiessä.
Minä istuin joutoaikoina
kirjastossa ja tarjoilin
suunnistustaitoani tarvitsijoille.
Melkein kaikki asiakkaat
olivat eläkeläisiä ja osa
kivuliaitakin. Joten kiitosta
oli helppoa kerjätä.

Tulienilta houkutteli
tuhansia Pärnulaisia
rannalle

Viikinkien kota-sauna vesikeskuksen katolla on kuumin

Auringonlaskun aikaan kävelimme paljastijaloin lämpimässä
hiekassa. Hiekkaranta on kaksi kilometriä pitkä ja kansa kerääntyy
sinne iltaisin. Joka kukkulan takana on tarjoilua (ruokaa ja juomaa)

Alpakafarmilla juoksivat kilipukit pellolla ja kiipeilivät telineillä

Isäntä

Alpakafarmille teimme vierailun 16-hengen ryhmällä.
Farmi sijaitsee 20km Pärnusta pohjoiseen. Isäntänä on
Norjasta muuttanut Kaj ja hänen virolainen emäntä Kaisa.
He myövät liikkeessään alpakatuotteita ja kahvittelevat
turisteja.
Virossa on 400 alpakaa. Norjassa 4000 ja Ruotsissa 4000.
96% alpakoista asuu länsiosassa etelä amerikkaa.

Alpakat odottivat välipalaa

Emäntä

Tulomatkalla nautimme vielä
yhteisen illallisen Aleksandran
tarjoilusta. Pisteeksi iin päälle
saimme Pavlona jälkiruokaa.
Herkuttelu kuuluu meidän
ikäisten hemmotteluun ja
yhdessäolo vain parantaa
ruokahaluja, jotka vanhemmiten
tahtoo kadota, ainakin jos yksin
syö. Etsitään toistemme seuraa
vaikka jo huomisella lounaalla.
Suunnitellaan jo seuraavaa ja
pidetään mieli virkeänä ja suu
naurussa.

Kiitos seurasta!

Aira Pavlonan kimpussa

Silja alkaa varovasti

Toivo ui ja saunoi 9 eri kertaa

Pentti lusikoi marjoja suuhun

Ja Raija pysyy tahdissa

Sofia ja Raili vielä aivan alussa. Onneksi
leipää pöydässä. Mutta kohta tulee viiniä,
siikaa, silavaa, lohta, ankkaa, härkää, sieniä,
lammasta, kanaa, kurkkua, smetanaa, hunajaa,
soppaa, kahvia, marjoja ja vettä
Toivo suojaa paitaansa ja Tauno kohottaa maljaa

