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Spa resor med flyg till Toila SPA hotell i Estland 

Möt lugnet på vårt spahotell och få nya krafter efter hotellvistelse med hälsan i fokus. Vårt  

spahotell erbjuder spabehandlingar för ansikte, kropp och själ. 

Toila SPA Hotell Estland 

Toila spa är en plats för avkoppling. Här kan du boka en behandling eller bara varva ner i en lugn och stillsam  

miljö. Hotellet har en rad olika spabehandlingar som är vårdande för din kropp. Du har även tillgång som SPA-
resenär 25 meters simbassäng. Toila termer – en källa till hälsa och välbehag.                                                                                         

Termerna var de offentliga baden i antikens Rom. Under Roms storhetstid fanns det nästan 1000 termer i staden. 

 I termerna i Toila bjuds ni på saltbastu, infrarödbastu, ångbastu, vanlig bastu, arombastu, bubbelbad,  

undervattenmassage, forsar och en viloplats med havsutsikt. I stockbyggnad på takterrassen finns det bastu.  

Du kan även avnjuta en lättare måltid, ett glas vin eller en kall öl inne på hotellets spa. 

Kommer att gå Söndag-lördag.  Kommer även ha olika destinationer från vart ifrån vi flyger till Toila SPA. 

I priset ingår: Flyg Stockholm -Tallinn T&R, transfer till och från Hotellet i Estland.  Behandlingar. Boende i 

dubbelrum. Ankomstdagen: middag, resterande dagar, frukost, lunch middag, Den dagen du far hem kan det bara 

vara eventuellt frukost, lunch beroende på hemrestid. 

Morgonbastu med pool 06,00-08,00. Fri användning av gym och pool hela dagen. 

Vatten och bastu centret obegränsad användning under öppettiderna. Aroma rummet, badrock. 

Behandlingar som ingår som ni får välja ut viss många beroende på hur många dagar du är hos oss. En 
massage per dag brukar vara vanligt. 

Onsdag till söndag ingår 15 behandlingar att välja 

Örtbad, Vischy dusch, massage, Saltkammaren, inandning 

Elektrisk behandling av läkare, ljusterapi, termoterapi, swing 

Kontrast varm och kallt bad, vattengymnastik 

Pris från: onsdag-söndag 7750 kr 

Avgångar: Se hemsidan eller hör av dig till oss. 

Det finns ett större utbud som ni kan köpa till då ni kommer på plats. Eller titta in på hemsida på 

www.toilaspa.ee/sv 
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