Upeat Silversea-risteilypaketit erikoishintaan
Helin Matkat

Tue, Nov 19, 2019 at 10:32 AM

Upeat Silversea-risteilypaketit erikoishintaan
Ylelliset Silversea-risteilyt nyt erikoishinnalla
Silversea-varustamon pienet, elegantit laivat kuljettavat sinut upeisiin
kohteisiin maailman merillä.
Nyt Helin Matkoilta valikoima kevään lähtöjä asiakkaillemme
paketteina, jotka sisältävät risteilyn ohella majoitukset lähtö- ja
tulosatamissa, kuljetukset satamiin sekä lennot.
Kaikki pelkällä risteilyhinnalla!
Esimerkiksi nämä paketit myynnissä:
Sydney-Singapore. Matkustuspäivät 18.3.-9.4.2020.
Hinta alk. 9 900 euroa/henkilö.
Rooma-Dublin. Matkustuspäivät 5.5- 16.5.2020.
Hinta alk. 6 500 euroa/henkilö.
Dublin-Amsterdam. Matkustuspäivät 14.5- 26.5.2020.
Hinta alk. 7 800 euroa/henkilö.

Katso sivuiltamme lisätietoja

Kauniit Seychellien saaret
Seychellit on elämys kaikille. Yhteensä 115 trooppista, erityyppistä
saarta tarjoavat mahdollisuuksia oman tyyppiseen lomaan itse kullekin.
Täältä löydät kaunista luontoa, ihania rantoja ja vaativaankin makuun
sopivia majoitusvaihtoehtoja.
Ilmasto on miellyttävä ympäri vuoden ja pääset nauttimaan rennosta
elämästä valitsemallasi tai useammalla saarella.
Seychellit sivuillamme

Huhtikuussa hyvinvointilomalle Gardajärvelle

Lähde lifecoach- ja yin-jooga-opettaja Heidi Lehikoisen kanssa
ainutlaatuiselle matkalle ihanaan Italiaan.
Jooga- ja hyvinvointiloma toteutetaan 25-29.4.2020.
Matkakohteena vehreillä rinteillä oliivipuiden katveessa sijaitseva Villa
Arcadio. Luvassa on ennakkolähtö kesään Gardajärven huikeissa
maisemissa.

Lisätietoja matkasta

Tervehdys uudelta toimitusjohtajaltamme
Hyvä asiakkaamme!
Sain kunnian aloittaa marraskuun alusta Helin Matkojen
toimitusjohtajana.
Helin Matkat on jo vuosikymmenien ajan ollut Suomen johtava
premium-matkojen tuottaja. Me Helin Matkoilla suunnittelemme
matkanne aina juuri teidän toiveidenne mukaan.
Henkilökuntamme, yrityksemme tärkein voimavara, on matkailualan
eliittiä. Suurimmalla osalla on kymmenien vuosien kokemus
matkailusta. Kohdetuntemuksemme tuo matkojen suunnitteluun
mukaan tärkeää sisäpiirin tietoa. Olemme itse käyneet tutustumassa
valtaosaan kohteistamme.
Helin Matkojen tärkein pääoma olette kuitenkin te, hyvät asiakkaamme!
Aion pitää huolta siitä, että palvelutasomme ja matkavalikoimamme
tulevat jatkossakin pysymään korkeatasoisina ja kehittymään juuri
teidän viitoittamaan suuntaan!
Otan mielelläni vastaan palautetta teiltä.
Lähden kanssanne innolla kehittämään yhteistä tulevaisuuttamme
parhaiden matkailukokemuksien luomiseksi!
Terveisin, Toomas Tärk
Lue tiedotteemme

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
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