Kesä-Eurooppa kutsuu autoilemaan
Helin Matkat uutiskirje

Roadtrip Skotlannissa ja golf-asiaa
Tunnelmia neljän naisen automatkalta
"Kovassa nosteessa oleva, Britannian pohjoisosassa sijaitseva
Skotlanti sopii matkakohteena monille, erityisesti luontomatkailijoille,
retkeilijöille ja historian ystäville. Edinburghiin pääsee helposti suorilla
lennoilla tai mikäli haluat matkustaa trendikkäästi hitaammin, niin voit
ottaa junan Lontoosta, matka maaseudun läpi kestää viitisen tuntia.
Mikäli matkan tarkoituksena on nähdä mahdollisimman paljon ja koluta
esim. syrjäisiä viskitislaamoja tai linnoja, niihin ei välttämättä pääse
muulla keinoin kuin omalla tai vuokra-autolla."
Ryhmän reitti kulki Edinbourgista Loch Lomondin ja Fort Williamin
kautta Isle of Skylle ja sieltä Loch Nessin, Invernessin ja St Andrewsin
kautta takaisin.
Viskitislaamossakin piti käydä.
Lue koko matkakertomus sivuillamme

Hyvän olon golfmatka Mauritiukselle 13.-24.11.
Lähde tälle ainutlaatuiselle ja korkeatasoiselle golfmatkalle upealle
Mauritiukselle PGA Kauko Mikkosen kanssa.
Saat matkan aikana hyvää oloa lisäävää ravintotietoutta, golfjoogaa,
lihashuoltoa sekä ohjattuja harjoituksia, jotka auttavat rentoutumaan ja
parantamaan mielen hallintaa.
Lisätietoja sivuiltamme

Helin Matkat Golf Invitational Kullo Golfissa 28.5.

Fri, May 31, 2019 at 11:46 AM

Helinmatkat Invitational golfkisa pelattiin jo viidennen kerran tutulla
Kullo Golf-klubilla.
Loistavat yhteistyökumppanimme tänä vuonna olivat Beachcomberhotels Mauritiukselta, Celebrity Cruises, Turkish Airlines, The Oitavos
Portugalista, La Finca Espanjasta, Norwegian Air Shuttle ja Holiday
Club Finland.
Kiitos kaikille mukana olleille, teitte päivästämme taas nautinnollisen ja
ikimuistoisen.
Lisää tunnelmia golfpäivästä

Kesän matkat varataan viimeistään nyt
Kerro meille toiveesi ja toteutetaan ne. Olemme täällä auttamassa
sinua tekemään matkaunelmistasi totta.
Talven matkasuunnitelmat on myös hyvä tehdä ajoissa, parhaat lennot
ja hotellit alkavat olla sesonkiaikaan täynnä.

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

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

