
   

Om Nyheder i marts – april 2013 

Nye dykkerrejser til Mafia  

 

I slutningen af marts måned lanceredes en ny dykkerrejse til det biodiverse hotspot Mafia Island. 

Dykkersafari Mafia, 10 dage/7 nætter på destinationen, med alt inklusive. Dyk inklusive leje af udstyr, 

ophold i luksus resort (halvpension) flyrejse både international og lokalt og udflugt på øen er en del af 

programmet. Dykkersafari turen er for dykkere med PADI OWD certifikat. 

 
               PIC: Udsigt fra hotel værelset 

 

I April blev dykkersafari så fulgt op med dykkerrejsen -PADI –Referral Afslutning som er målrettet mod de 

dykkere som har gennemført PADI teori og tankøvelserne i et godkendt PADI dykkercenter, men som 

mangler de obligatoriske havdyk for at få det endelige PADI OWD certifikat.  

 

PADI Referral –Afslutning indeholder ligesom Dykkersafari 

ophold (8 dage/5 nætter på destinationen), med alt 

inklusive. Dyk m/leje af udstyr, ophold i luksus resort 

(halvpension) flyrejse både international og lokalt og 

udflugt på øen. Afsluttes med PADI certifikat. 

 

PIC: Dykkercenteret 

Du kan læse mere om begge dykkerrejserne ved at klikke her: 

http://www.frontiertours.dk/rejser/oplevelser/dykkerrejser/rejser/ 
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Begge dykkerrejserne kan forlænges med de antal dages ophold og dyk som man nu ønsker. 

 

 

Nyt rejsemål og aktivitetsområde 

 

Endelig blev det nye rejsemål Sydafrika -lanceret. Siden november har vi arbejdet med at få sat et 

program sammen som dels på bedste måde repræsenterede destinationen og dels gav mulighed for flere 

aktiviteter under fremmede himmelstrøg. Classic Golf Experience til Sydafrika introduceredes i 

slutningen af april og løber af stablen den 30 oktober hvor vi sender 20 entusiastiske golfspillere ned til 

de verdenskendte golfbaner (Man kan godt nå at tilmelde sig endnu). 

 

Sydafrika er et fantastisk land at rejse i og har nogle golfbaner som distancerer danske baner med lysår. 

Hertil kommer at man holder fast i de ”gamle” golf traditioner, hvilket alt i alt gør oplevelsen endnu 

bedre. Sydafrika har så også i parentes bemærket, dyreparker som siger spar to til alle andre. Vi får 

fornøjelsen af at opleve både golfbanerne og safari på turen (sammen med en del andre aktiviteter).  

 

Classic Golf Experience er et kampagne tilbud som indeholder alt dvs. 

Flyrejse, lokal transport, greenfees, ophold i luksus game lodge og 

hotel m/halvpension. Seightseeing og safaritur. Bagage 30kg, plus 

15kg golfudstyr er også inklusive. Vi spiller verdensbanerne Houghton 

(Ernie Els hometurf), Royal Johannesburg & Kensington GC, Lost City, 

Copperfield og Britts. De fleste baner er parkland baner men der er 

også et par bush baner, som sandsynligvis vil være nyt for de fleste 

danske golfspillere. 

 

Sydafrika er et meget stort golf- og safari land og vi forventer at 

rejsen giver deltagerne blod på tanden til at afprøve flere fremmede 

golf destinationer. 

PIC: Ernie Els Club er med 
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          PIC: Lost City hul 13 

 

Du kan læse mere om rejsen her: 

http://www.frontiertours.dk/rejser/kampagner/rejser 

 

 

Rejseforsikringer mv. aftale med Europæiske 

Vi har indgået aftale med Europæiske forsikring og kan nu i et samlet køb tilbyde rejseforsikring og 

afbestillings forsikringer eller hvis man har lyst kan man via hjemmesiden selv bestille de forsikringer man 

ønsker. Man klikker blot de steder hvor europæiskes logo vises.  

 

For hurtige nyheder check på facebook: https://www.facebook.com/frontiertours 

 

God læselyst. 
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