
           

Yksi ainoa hymy voi muuttaa maailman 
Haluamme tarjota enemmän. Haluamme, että jokainen ihminen olisi terve ja onnellinen.  

Vesi tuo terveyttä niin ruumille kuin mielelle, me tuomme hymyn ihmisten huulille. 
 

Lomalle Viroon – löytä Länsi-Virumaa ja RAKVERE 
CF-CARAVAN RY jäsenetu AQVA HOTEL & SPA 2018 

  
 
1.1-6.1 
 

 
7.1-31.5; 
1.9-30.12 

sunnuntai-torstai /  
perjantai, lauantai 

 

1.6-31.8  

Standard DBL huone yhdelle/ 
yö (SGL) 

104 € 
SF-Caravan jäsen 94 € 

norm. hinta 92 € / 104 € 
SF-Caravan jäsen 83 €/ 94 € 

norm.hinta  104 € 
SF-Caravan jäsen 94 € 

 
Standard DBL/Twin huone 
kahdelle/yö 

124 € 
SF-Caravan jäsen 112 € 

norm. hinta 104 € / 124 € 
SF-Caravan jäsen 94 €/ 112 € 

norm. hinta 124  € 
SF-Caravan jäsen 112 € 

XL huone yhdelle ( SGL XL) 128 € 
SF-Caravan jäsen 115 € 

norm. hinta 103 €/128 € 
SF-Caravan jäsen 93 €/ 115 € 

norm. hinta 128 € 
SF-Caravan jäsen 115 € 

XL huone kahdelle/ yö 139 € 
SF-Caravan jäsen 125 € 

norm. hinta 119 €/ 139 € 
SF-Caravan jäsen 107 €/ 125 € 

norm. hinta 139 € 
SF-Caravan jäsen 125 € 

    

Perhehuone( 2x standard 
huonetta yhdistettyllä ovella, 
hinta perhelle 2 aikuista ja 
max. 4 lasta/ yö 

218 € 

SF-Caravan jäsen 196 € 

norm. hinta 184 €/ 218 € 

SF-Caravan jäsen 166 €/ 196 € 

norm. hinta 218 € 

SF-Caravan jäsen 196 € 

XL Perhehuone ( 2 XL 
huonetta yhdistettyllä ovella, 
hinta perhelle 2 aikuista +max. 
4 lasta)/yö 

238  € 

SF-Caravan jäsen 214 € 

norm. hinta 208 €/ 238 € 

SF-Caravan jäsen 187 €/ 214 € 

norm. hinta 238 € 

SF-Caravan jäsen 214 € 

 
Superior/ yö 

 norm. hinta 148 € 
SF-Caravan jäsen 133 € 

 

 
DBL Deluxe / yö 

 norm. hinta 178 € 
SF-Caravan jäsen 160 € 

 

    

Sviitti (2huonetta: olo- ja 
makuhuone)/yö 

 norm. hinta 250 € 
 SF-Caravan jäsen 225 € 

 

1001 Yön Sviitti, Zen Sviitti / 
yö 

 norm. hinta 395 € 
 SF-Caravan jäsen 375 € 

 

Caesari Sviitti/ yö (hinta 
neljalle) 

 norm. hinta 695 € 
SF-Caravan jäsen 675 € 

 

    

Lisävuode aikuiselle/yö  32 €  

Lisävuode lapselle/ 3- 18 v./ 
yö 

 22 €  

 
Huonen hintaan sisältyy aamianen ja vesipuiston, uima-altaan, kuntosalin ja saunakeskuksen rajoitukseton käyttö.  
Viron kansallispyhinä (1.5; 24.12; 25.12 ja 26.12) ovat voimassa Pe, la hinnat.  
Varaukset : sähköpostilla: info@aqvahotels.ee tai puh: +372 32 60014, +37232 60005  

Varaustunnus: SF-Caravan , jäsenkortti on esitettävä check-in-illä 

Aqva Hotel & SPA, Parkali 4, 44308 RAKVEREwww.aqvahotels.ee 


