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Onnistunut loma tekee ylellisen hyvää
Etelä-Afrikka on avannut rajansa kansainväliselle matkustukselle.
Me Helin Matkoilla olemme räätälöineet yhdessä pitkäaikaisen ja luotettavan kumppanimme Giltedge
African kanssa asiakkaillemme kolme upeaa lomavaihtoehtoa Etelä-Afrikkaan.
Tutustu, löydä itsellesi sopivin ja varaa unelmalomasi vuodelle 2021 heti.

Etelä-Afrikka tutuksi
Kapkaupunki & Safariloma Kariega Game Reserve, 8 yötä
Alk. 3100 € /hlö
Hintaan sisältyy:

Meno-paluu lennot ja verot
5 yön majoitus Kapkaupungissa, The Clarendon Fresnaye, Superior Room, aamiaiset
3 yön majoitus Kariegassa, Luxury Suite, täysihoito, tietyt juomat ja safariajot
Yksityiset lentokenttäkuljetukset Kapkaupungissa ja Port Elizabethissa
Koko päivän yksityinen retki Kapin niemimaalla, mm. Hout Bay, Chapman’s Peak Drive, Cape
Point, Boulders Beac, Simon's Town.
Koko päivän yksityinen retki viinialueille, viininmaistiaiset kolmella viinitilalla.

Kahden kesken tai perhelomailua
Kapkaupunki, Paarl ja Safariloma Madikwen luonnonpuistossa ,10 yötä
Alk. 5050 €/hlö/aikuinen ja 4400 €/hlö/lapsi 6-11v
Hintaan sisältyy:

Meno-paluu lennot ja verot
4 yön majoitus Kapkaupungissa, Tintswalo at Boulders Boutique Villa Luxury Suite,
sis.aamiainen tai Grosvenor Suite (perhe 2 aikuista + 2 lasta alle 11v)
3 yön majoitus Paarlissa, Babylonstoren Farm Hotel, Farmhouse Suite, sis. aamiainen
tai Grosvenor Suite (perhe 2 aikuista + 2 lasta alle 11v)
3 yön majoitus Madikwessa Impodimo Game Lodge, Luxury suite, sis. täysihoidon (aamiainen,
lounas, illallinen) aktiviteetit, tietyt juomat tai Family Suite (perhe 2 aikuista + 2 lasta alle 11v)
Yksityiset lentokenttäkuljetukset Kapkaupungissa, kuljetukset Kapkaupunki-Paarl-Kapkaupunki,
Johannesburg-Madikwe-Johannesburg
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Koko päivän yksityinen retki kaupunki & Pöytävuori & Robben saari, mm. Table Mountain

Ylellinen Etelä-Afrikan kiertomatka
Johannesburg, Rovos Rail, Victoria Falls & Safari Krugerin kansallispuistossa 13 yötä
Alk. 11 250 €/hlö

Meno-paluu lennot ja verot Helsinki-Johannesburg-Helsinki
Meno-paluu lennot ja verot Victorian putoukset – Kruger - Johannesburg
2 yön majoitus Johannesburgissa The Peech HotelcClassic room, sis. aamiaiset
3 yön junamatka Rovos Raililla Pretoria-Victorian Putoukset, Pullman Suite-hytti all inclusive
(kaikki ateriat, juomat ja aktiviteetit)
2 yön majoitus Victorian putouksella Stanley & Livingstone Boutique Hotel Luxury Suite sis.
aamiaiset ja yksityisen retken putouksille
6 yön majoitus safareilla kahdessa eri lodgessa all inclusive :

3 yötä Sabi Sand Private Game Reserve Dulini Lodge, Suite, sis. all iclusive (ateriat, juomat ja
aktiviteetit) Ylellinen Dulini Lodge sijaitsee maailmankuulun Sabi Sand Reserven alueella, Krugerin
kansallispuiston vieressä. Lodgen kuudessa hienossa sviitissä, on upeat näkymät Mabrak-joelle, omat
lämmitetyt pulahdusaltaat, isot terassit ja ulkosuihkut.
3 yötä Eteläinen Kruger Lion Sands Tinga Lodge, Suite, sis. all inclusive (ateriat, juomat ja aktiviteetit)
Lion Sands Tinga Lodge sijaitsee yhdellä Afrikan koskemattomilla erämaa-alueilla. Tinga Lodge
edustaa perinteistä eleganssia ja rauhallisuuttaa. Sviiteistä on upeat näkymät joelle ja omat
pullahdusaltaat.

Lentokenttäkuljetukset Johannesburgissa ja Krugerissa

Katso lisää ja varaa unelmalomasi
Varausaika: 23.12.2020 mennessä, paikkoja rajoitetusti.
Matkustusajankohta: 1.5.-31.8.21 (ajalla 10.1.-30.4.21 ja 1.9.-31.10.21 lisämaksu)
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Upea Malediivien all-inclusive tarjous jatkuu joulukuussa
Majoitu asiakkaittemme suosimassa Heritance Aarah Luxury Resort-viiden tähden villassa.
8 yön rentouttava All Inclusive loma alk. 4615 €/hlö, Beach Villa- huone ( ilmainen upgrade
Ocean Villaan saatavuuden mukaan).
Perille pääset helposti ja turvallisesti reittilennoilla.
Lue lisää kotisivuiltamme

Helin terveiset Mauritiukselta
" Kevään kääntyessä kohti kesää Mauritius saa kukkaloistonsa, puut ja pensaat kukkivat maalaten
saaren väriloistoonsa. Flamboyanit saaren pohjoisosassa ihastuttavat kauniilla jouluisella
sävyllään suomalaisenkin silmää.
Mauritius toivottaa pitkäaikaiset matkailijat vaikkapa etätöihin paratiisiin, myöntämällä jopa vuoden
viisumeja.
Kahden viikon karanteeni hoituu hotelleissa täysihoidolla mutta liikkumisrajoituksin. Hotelleista
Preski, Casuarina ja Atitude ketjun Tropical ovat saanet kiitosta karanteenissa olleilta.
Sekä Air Mauritius, että Emirates Airlines lentävät useampia vuoroja viikossa.
Karanteenin ja usean testin jälkeen pääsin kotiini nauttimaan saaren vapaudesta ja kauneudesta,
turkoosi meri ja rantakävelyt kaiken tämän kiireettömyyden keskellä.
Rannat ovat hiljaisia, koronan muistaa maskipakosta suuremmissa marketeissa. Huvilamajoitusta
löytyy edullisestikin pitkämatkalaisille.
Täällä on hyvä.
Lämpimin terveisin,odottelen täällä! "
Heli Rajamäki, Helin Matkat perustaja, hallituksen jäsen

4/4

Matkusta turvallisesti
Lentokoneissa matkustamon ilma kierrätetään HEPA-suodattimien kautta, ja matkustamon
ilma vaihtuu kokonaan uuteen keskimäärin 3-7 minuutin välein.
Kohteet, hotellit ja lentokentät varmistavat, että hygieniataso on korkeimmillaan ja
matkustaminen on turvallista.
Moni kohde vaatii negatiivisen koronatestituloksen, joten jokainen kohteeseen matkustava
ja lentokoneeseen astuva henkilö on käynyt testeissä.
Paluussa voit halutessasi lyhentää 10 vrk omaehtoista karanteenia käymällä HelsinkiVantaan lentokentällä koronatestissä ja toisessa 72h jälkeen.

Kun sinulla on unelma, meillä on sinulle matka.

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

