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Helin Matkojen uutiskirje
Hyvää ystävänpäivää! Happy Valentine's Day!
Tänään on hyvä hetki muistaa kaikkia läheisiä ja rakkaita.
"Ystävät, jotka matkustavat yhdessä, pysyvät yhdessä."
PS. Jos vielä haluat viime hetken ystävänpäivälahjavinkin, lupaa
ystävällesi matka yhdessä. Meiltä saat hyviä ehdotuksia matkallesi.
(kuva: Veranda Paul&Virginie, Mauritius)

Risteile SeaDream-varustamon huvijahdeilla
Hemmottelua ja yksilöllistä palvelua on luvassa SeaDreamin
kahdella upealla huvijahdilla, jotka vievät sinut maailman
kauneimpiin satamiin.
Näillä pienemmillä aluksilla päästään paikkoihin, joita isot risteilijät
eivät saavuta. Nautit täydestä palvelusta, aterioineen ja juomineen.
Myös huonepalvelu kuuluu hintaan. Sekä aktiviteetit laivalla.
Kesällä jahdit risteilevät Välimerellä, talvella Karibialla. Tarjolla
myös Wine Voyages -viiniristeilyjä.
Lue lisää sivuiltamme

Golfia Alicantessa: La Finca
Aloita golf-kausi ajoissa ja valitse vaikkapa tasokas golf-resort
Costa Blancalla Espanjassa. La Fincassa on hyvät
harjoitusmahdollisuudet: driving range, chipp/putt/bunkkeriharjoituspaikat, myös kursseja saatavilla.
Resortin omistuksessa kaksi muutakin kenttää lähellä, ja näillä
pelaaminen kuuluu golfpaketteihin.
Tutustu ja pyydä tarjous

Malediivit hurmaavat jokaisen

Jenni ja Marika kävivät opintomatkalla Malediiveilla joulukuussa ja
tutustuivat neljään eri saariresortiin.
"Malediivit on ihana yhdistelmä upeaa rantaa, lämpöä,
rentoutumista ja vain nauttimista. Malediiveja voimme suositella
kaikille, sillä Malediivit hurmaa takuulla jokaisen."
Lue matkakertomus sivuiltamme, ja valitse itsellesi sopiva
resort.

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

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

Kesää odotellessa
Lumipaljouden keskellä on hyvä suunnitella kesän lomia. Ja nyt on
juuri hyvä aika varata matka kesälle tai jopa syksylle.
Korkean sesongin lentopaikat menevät ajoissa, joten nyt kannattaa
myös laittaa jo seuraavan joulun ajan matkat tilaukseen.
Kerro meille toiveesi ja toteutetaan ne.

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.

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

