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Helin Matkojen uutiskirje
Uutta sivuillamme: Qatar
Maailman rikkaimpiin valtioihin kuuluva Qatar on myös
mielenkiintoinen matkakohde.
Qatarissa riittää rantaviivaa, ja talven lämpötilat ovat
miellyttäviä. Täällä pääset esimerkiksi tutustumaan
arabikulttuuriin ja taiteeseen, retkeilemään aavikolla tai
ostoksille joko basaareihin tai moderneihin ostoskeskuksiin.
Qatarin Doha toimii myös oivana välilaskupaikkana
pidemmälle suuntautuvilla matkoilla. Alla lisätietoja Qatar
Airwaysistä.
Lue lisää Qatarista sivuiltamme
Qatar Airways
Qatar Airwaysillä on hyvät yhteydet Helsingistä Dohan kautta
moniin suosikkikohteisiimme, kuten Malediiveille,
Seychelleille, Etelä-Afrikkaan, Thaimaahan, Vietnamiin, Sri
Lankaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin.
Meno- tai paluumatkalla voit levähtää Dohassa.
15.12.2018 - 30.03.2019 välisenä aikana Qatar Airwaysilla on
kaksi päivittäistä lentoa Dohaan leveärunkoisilla koneilla,
Airbus 330 ja 350. Tämä tuo 34 % lisäkapasiteettia
Suomesta.
Kysy meiltä lisää!
Golfia Dohassa
Qatar tarjoaa myös golfareille tekemistä.
Doha Golf Club on vanhin kenttä, mutta tulevalle talvikaudelle
avautuu Dohan toinen kenttä, Qatar International Golf Club.
Katso lisätietoja Dohan golfkentistä

Ryhmämatkoja kaikenlaisille ryhmille
On sitten ryhmäsi pieni tai suuri, tai ohjelma virallisempaa tai
epämuodollisempaa, voit ottaa yhteyttä Helin matkojen
ryhmämatka-asiantuntijoihin ja me autamme teitä pääsemään
matkaan.
Ryhmäasioissa teitä palvelevat Piia ja Mervi Jyväskylän
toimistollamme ja Daria Helsingin toimistolla.
Ryhmämatkoista lisää täällä
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Vuodenvaihteen ja talven lomat jo varattu?
Vielä kannattaa kysellä matkoja joulun ja uuden vuoden
tienoille. Mutta pidä kiirettä. Parhaimmat lentoyhteydet ja
mukavimmat hotellit ovat aina ensinnä täynnä.
Ja talviloma-aika kannattaa myös muistaa.

Kysy meiltä lisää!

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. Ja peruutusturvan sisältävä matkavakuutus
on nyt entistäkin tärkeämpi!
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.

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
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