
HMU hotellipakettide lisa 
 
Paketid ja nende olemus: 
 

 HMU osalus Hotell Transfeerid 
Mugavuspakett jah jah jah 
Hotellipakett jah jah ei 
Kaaslase mugavuspakett ei jah jah 
Kaaslase hotellipakett ei jah ei 

 

Pakettide hinnad: 

Mugavuspakett, 2 päeva (14.-16.08), üksinda toas - 314.- € 

Mugavuspakett, 2 päeva (14.-16.08), kahekesi toas - 219.- € 

Mugavuspakett, 3 päeva (14.-17.08), üksinda toas - 379.- € 

Mugavuspakett, 3 päeva (14.-17.08), kahekesi toas - 252.- € 

Hotellipakett, 2 päeva (14.-16.08), üksinda toas - 244.- € 

Hotellipakett, 2 päeva (14.-16.08), kahekesi toas - 149.- € 

Hotellipakett, 3 päeva (14.-17.08), üksinda toas - 309.- € 

Hotellipakett, 3 päeva (14.-17.08), kahekesi toas - 182.- € 

Kaaslase mugavuspakett, 2 päeva (14.-16.08), üksinda toas - 260.- €  

Kaaslase mugavuspakett, 2 päeva (14.-16.08), kahekesi toas - 165.- €  

Kaaslase mugavuspakett, 3 päeva (14.-17.08), üksinda toas - 325.- €  

Kaaslase mugavuspakett, 3 päeva (14.-17.08), kahekesi toas - 198.- €  

Kaaslase hotellipakett, 2 päeva (14.-16.08), üksinda toas - 190.- € 

Kaaslase hotellipakett, 2 päeva (14.-16.08), kahekesi toas - 95.- € 

Kaaslase hotellipakett, 3 päeva (14.-17.08), üksinda toas - 255.- € 

Kaaslase hotellipakett, 3 päeva (14.-17.08), kahekesi toas - 128.- € 

Käesolevad hinnad on esimese registreerumisvooru hinnad. Koos registreerumistasu 
hinnatõusuga tõuseb vastavalt selle võrra ka paketi hind. 

 



Transfeerid: 

14.08 Tallinn – Laulasmaa Spa (pealevõtmise kellaaeg ja koht täpsustatakse mõni nädal 
enne. Üritame aja sättida nii, et kõigile sobiv oleks) 

15.08 6:30 Laulasmaa Spa – Keila.  

15.08 Alates 16:00 iga 2 tunni tagant Keila – Laulasmaa Spa 

16:08 12:00 Laulasmaa Spa – Tallinn (neile kes valivad kahepäevase paketi) 

17:08 12:00 Laulasmaa Spa – Tallinn (neile kes valivad kolmepäevase paketi) 

Hotellibroneering Laulasmaa Spa’s (https://www.hestiahotels.com/laulasmaa/en/) 
sisaldab: 

Vee – ja saunakeskuse külastus ja jõusaali külastus lahtiolekuaegadel. Lahkumise päeva 
kuni hotellist välja registreerimiseni, kella 12.00ni.  
 
Paketi hinnas sisalduvad veel: 

- hommikumantel 
 

- hommikusöök. 

Hommikusööki serveeritakse E-R kell 07:00-10:00 ja L-P 07:30-11:00 (15.08 saavad 
võistlejad hommikul kaasa hommikusöögipaketi, mis sisaldab 1 võileib, 1 puuvili, 1 vesi, 
1 magus kook) 

- tasuta parkimine ja tasuta WiFi 

Hotellipakettide tingimused: 

- Kahekesi saab toas olla kas koos teise võistlejaga või koos kaaslasega 
- Juhul kui soovitakse toas olla kahekesi koos teise võistlejaga, siis peab registreerimisel 

märkima tema nime ja märgitud inimene peab registreeruma 24h jooksul 
- Kui soovitakse lisaks osta ka kaaslase paketti, siis seda saab teha võistleja 

registreerimisel. Registreerimisankeeti tuleb kirjutada kaaslase (või kaaslaste) nimi ja 
pakett. Võistleja tasub ise oma kaaslase (kaaslaste) paketitasud. 

NB! Hotellitubade arv on piiratud! 

 

 

HMU korraldajad:  
Olle Rõuk, tel 514 8553, e-post Olle.Rouk@heidelberg.com 
Trailrun.ee, Ivar Tupp, tel 511 4179, e-post info@haanjamatkad.ee 
 


