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Lufthansan siivin maailmalle
Lufthansa parantaa matkustajakokemusta lyhyillä ja
keskipitkillä reiteillä
Uusien A321neo-koneiden myötä on matkustaminen Lufthansan
lennoilla uudenlainen kokemus. Uudet, innovatiiviset istuimet tekevät
matkustamisesta entistä mukavampaa. Jokaisella rivillä on USB-portti,
tabletin pidike omaa tablettia varten. Istuinten innovatiivisen
ohentamisen myötä on saatu enemmän henkilökohtaista tilaa
matkustajille.
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen toteutetaan uusien moottoreiden
avulla, jotka käyttävät vähemmän polttoainetta.
Lue lisää Lufthansan tiedotteesta (engl)

Entistä tehokkaammat ja hiljaisemmat lentokoneet
Lufthansa Group sijoittaa vuosittain noin kolme miljardia euroa
tehokkaisiin ja hiljaisiin lentokoneisiin. Konserni tilasi vastikään 221
konetta, jotka toimitetaan vuoteen 2027 mennessä. Maaliskuussa
tilattiin 40 erittäin modernia kaukoliikennekonetta. Pelkästään nämä
lentokoneet auttavat vuodessa laskemaan hiilidioksidipäästöjä 1,5
miljoonan tonnin edestä. Tästä vuodesta alkaen konserni myös
kompensoi kaikkien työntekijöidensä työmatkustuksesta aiheutuvat
hiilidioksidipäästöt "myclimate" ilmastonsuojelusäätiön avulla.
Konsernin rakennusten tulee toimia vihreällä sähköllä vuoteen 2030
mennessä, ja ajoneuvot muutetaan päästöttömiksi aina kun se on
mahdollista.
Lisätietoja Lufthansan tiedotteesta (engl)

Perhematkalla Pariisissa ja Disneylandissa
"Pariisi on ollut aina lempikaupunkini. Kaupungin romanttiset
pikkukujat ja ihanat kahvilat, kulttuuritarjonta, upeat museot, ikoniset
nähtävyydet, aito ranskalainen tunnelma… Olen onnellinen, että
minulla oli mahdollisuus rikastuttaa lapsiani tällä huikealla
kokemuksella." Näin kuvaa matkaansa Daria, joka juuri vietti lastensa
kanssa lomaa Ranskassa.
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Pariisi on loistava perhekohde, jossa jokaiselle löytyy jotain
mielekästä. Ota yhteyttä ja kysy lisää.
Sivuillamme Darian matkakertomus kokonaisuudessaan

Aika suunnitella talven matkoja
Vaikka kesä on parhaimmillaan, on hyvä ajatella jo ennakkoon talven
lomamatkoja. Juuri nyt on hyvä aika varata talveksi rentouttava ja
valoisa loma.
Kerro meille toiveesi ja toteutetaan ne. Olemme täällä auttamassa
sinua tekemään matkaunelmistasi totta.
Vielä toki ehdit päästä matkalla kesällä tai syksylläkin. Ota yhteyttä.

Pyydä tarjous!

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
uutiskirjeitämme ja tiedotteitamme, 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

