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Helin Matkojen uutiskirje
Rauhallista joulua ja onnellista vuotta 2019
Helin Matkat toivottaa kaikille asiakkailleen ja
yhteistyökumppaneilleen riemukasta joulua sekä onnea
uudelle vuodelle!
Helin Matkat on tehnyt joulumuistamisten sijaan lahjoituksen
Syöpäsäätiölle.
Toimistomme palvelevat joulun ja loppiaisen välillä
arkipäivisin.
Tarkemmat juhlakauden aukioloajat löydät nettisivuiltamme.

Piian terveiset - Chiang Mai ja Doha
"Unohtumattomimman elämyksen matkallamme tarjoili tällä
kertaa käynti Eco Elephant care -tilalla. Käärimme siis hihat
eläköityneiden elefanttien hyväksi. ... Meidän tehtävänämme
oli mm. kaataa banaanipuita, jotta saimme banaaneja
elefanteille syötettäväksi, tehdä riisipalloista ruokaa ja
syöttää elefantteja. Hakkasimme myös sapeleilla
bambukeppejä pienemmiksi paloiksi, jotka sitten
murskaamalla jalostimme elefanttien pesusieniksi. Sitten
pääsimmekin kylmään jokiveteen elefantteja pesemään, voi
pojat!"
Lue lisää Piian matkasta Thaimaahan ja Qatarin
Dohaan nettisivuiltamme
Mennään naimisiin -tapahtuma 12.-13.1.2019
Helin Matkat on jälleen mukana Helsingin Wanhassa
Satamassa järjestettävillä häämessuilla.
Löydät meidät salista A - paikka 22
Lisätietoja messuista: www.mennaannaimisiin.fi
Tervetuloa keskustelemaan häämatkoista ja
vihkimatkoista!

Helin Matkat 35 vuotta
Vuodet vierivät ja 2019 Helin Matkat viettää jo 35vuotispäiviään.
Kiitämme kaikkia asiakkaitamme vuosien varrelta ja
toivomme yhteistyömme ja leimojen keräilyn jatkuvan vielä
pitkään!

2 of 3

Matkustusilmoitus on tärkeä
Suosittelemme kaikille asiakkaillemme matkustusilmoituksen
tekemistä. Ulkoministeriö saa näin tiedot mahdollisia
hätätapauksia ja kriisitilanteita varten. Ilmoituksen voi tehdä
kätevästi verkossa: matkustusilmoitus.fi
tai myös tekstiviestinä: ohjeet täällä.
Tarkista ulkoministeriön sivuilta mitä kaikkea tulee
muistaa ennen matkaa

Talvilomat lähestyvät, ja pian on kesäkin
Vielä on aikaa pohtia talven lomia, kevättä riittää. Myös kesä
ja kesälomat tulevatkin yllättävän pian.
Varaa matkasi ajoissa, sillä parhaimmat lentoyhteydet ja
hotellit ovat ne suosituimmat!

Pyydä tarjous!

Matkalla lähtevälle tärkeää tietoa
Ennen matkaa: Tarkistathan kaikki meiltä saamasi
matkadokumentit (vahvistuksen, matkaliput) varsinkin
nimien ja päivämäärien suhteen! Muista myös lukea postitse
tuleva Tärkeää tietoa matkallesi -esite!
Passi, viisumi/matkaluvat ja rokotukset kannattaa huolehtia
ajoissa kuntoon. Peruutusturvan sisältävä matkavakuutus on
nyt entistäkin tärkeämpi, samoin kuin matkustusilmoitus
ulkoministeriölle!
Matkaehdot sekä muuta tärkeää tietoa, jota tarvitset
matkalle lähtöä valmistellessa, löydät sivuiltamme
Matkainfo-osiosta

Seuraa Helin Matkoja
Löydät meidät Facebookista ja Instagramista
www.facebook.com/helinmatkat
www.instagram.com/helinmatkat

Ota yhteyttä ja varaa matka
Lähetä tarjouspyyntö nettisivuiltamme, chattaa, soita tai
varaa tapaamisaika:
Kaikki yhteystietomme ja aukioloaikamme löydät
täältä.
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HUOM! Tätä sähköpostiosoitetta, josta uutiskirje tulee, ei
valvota! Katso yhteistietomme nettisivuiltamme
Osoitelähde: Helin Matkojen asiakasrekisteri. Jos et halua
enää uutiskirjettämme, käytä alalaidan linkkiä poistaaksesi
osoitteesi lähetyslistaltamme. Jos haluat uutiskirjeemme
jatkossa toiseen osoitteeseen, lähetä viesti osoitteeseen
info(at)helinmatkat.fi, ja kerro sekä vanha että uusi osoite.
Matkaterveisin,
Helin Matkojen henkilökunta

Osoitelähde: Helin Matkojen asiakasrekisteri
Jos et halua meiltä enää uutiskirjeitä, klikkaa tästä
Yhteystiedot

