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Kaipaatko luksusta arkeesi?
Lomaparatiisi Barbados
Karibian aurinko ja aallot odottavat vieraita tämän pienen saaren
länsi- ja etelärannoilla joita reunustavat kauniit hiekkarannat.
Karibianmeren itäisin saari Barbados on trooppinen lomaparatiisi,
joka tarjoaa rantaviivaa myös Atlantin valtameren puolella.
Eksoottinen saari on sekä maailmantähtien että lomamatkalaisten
suosiossa – saarelta löytyykin kaikkea ylellisestä luksuksesta
paikalliseen karibialaiseen elämänmenoon.
Barbados, 9 yötä
Reittilennot economy-luokassa
Yksityiset lentokenttäkuljetukset
Majoitukset 9 yötä / 2hh, all inclusive- paketti valitussa
hotellissa
Crystal Cove- hotellissa, alk. 3115 €/hlö.
Tamarind- hotellissa, alk. 2925 €/hlö.
Waves Hotel & Spa by Elegant- hotellissa, alk. 2785 €/hlö.
Matkustusajankohta 1.9.-30.11.2020. Varaukset 17.4.2020 mennessä.

Lue lisää ja pyydä tarjous

Malediivien uusin helmi
Raa atollilla noin 40 minuutin vesitasolennon päässä lentokentältä
sijaitseva Heritance Aarah avattiin kesällä 2019 ja se on nopeasti
kivunnut yhdeksi Malediivien parhaaksi all inclusive-hotelliksi.
Heritance Aarah keittiömestaritiimi on voittanut tänäkin vuonna
useita palkintoja kulinaarisissa Olympialaisissa Stuttgartissa johon
osallistui yli 2000 kokkia 59 eri maasta. Ei ihme että asiakkaat ovat
tyytyväisiä Heitance Aarahin ruokaan.
Malediivit, 7 yötä. Hinta alk. 3220€ /hlö
Reittilennot economy-luokassa
Majoitukset 2hh 7 yötä
Vesitasolentokonekuljetus Male-hotellisaari-Male
Premium all-inclusive paketti, johon kuuluvat myös esim.
viinit, cocktailit sekä paljon erilaisia aktiviteetteja. Pakettiin
kuuluu myös retkiä, esimerkiksi delfiiniristeily
Matkustusajankohta 1.5.-31.10.2020. Varaukset 31.3.2020 mennessä.

Lue lisää ja pyydä tarjous
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Helin Matkat noudattaa KKV:n ja THL:n suosituksia COVID-19-virukseen liittyvissä
toimenpiteissä
COVID-19- virus on herättänyt paljon keskustelua matkustamisen turvallisuudesta ja lomamatkojen peruutuksesta.
Matkustajien turvallisuus on meille Helin Matkoilla suurin huolenaiheemme ja otamme sen erittäin vakavasti.Seuraamme
jatkuvasti tilanteen kehittymistä ja viranomaisten tiedotuksia aiheesta, sekä huolehdimme viranomais-ohjeistuksen
mukaisesti matkustajiimme turvallisuudesta sekä ennen matkaa, että matkalla ollessa.
Viranomaiset ovat tehneet linjauksia myös matkan peruutuksiin liittyen. Helin Matkat noudattaa ratkaisuissaan Kilpailu- ja
kuluttajaviraston sekä Suomen matkailualan liiton suosituksia. Jokainen peruutus arvioidaan aina tapauskohtaisesti
matkapakettilainsäädännön ja matkanjärjestäjän soveltamien ehtojen perusteella.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistus aiheesta https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Uutiset/2020/27.2.2020-koronavirustietoa-matkustajien-kuluttajansuojasta/
THL ajankohtaista tietoa ja ohjeita koronaviruksesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Päivitetyt Ulkoministeriön matkustustiedotteet https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

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.
Matkaterveisin,
Helin Matkojen henkilökunta
Jos haluat uutiskirjeemme jatkossa toiseen osoitteeseen, lähetä viesti osoitteeseen
info(at)helinmatkat.fi, ja kerro sekä vanha että uusi osoite. Sähköpostiosoitetta,
josta uutiskirje tulee, ei valvota!

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