
   

Om Nyheder ultimo 2013 

Vi ønsker vore kunder et rigtigt stort Godt Nytår med et forhåbentligt gensyn i 2014.  

 

Nye rejser til Tanzania  

 

I slutningen af november lancerede vi en 7 dages luksus safari rejse med alt betalt, udviklet direkte til de 

danske korttidsferier –efterårsferien, vinterferien og påske/pinseferie. Lake Manze ved Rufijis bredder 

kaldes rejsen og vil kunne bestilles som kampagne indtil regntiden sætter ind i slutningen af marts hvor 

campen lukker frem til juni.  

 

Samtidigt udviklede vi en kombinationsrejse efter 

samme koncept, men hvor man både kan tage på safari 

og badeferie inden for de 8 dage som rejsen varer 

Storvildt & Strand Safari kampagne rejsen ligeledes til 

Tanzania er med alt betalt og til en uhørt lav kampagne 

pris. 

 

Begge rejser er som alle de andre frontiers rejser enten designer eller private rejser med afrejse efter 

ønske og tilpasset formålet. Du kan læse mere om rejserne via dette link: 

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

 

Nye destinationer i Sydafrika 

 

Ved årets afslutning havde vi indgået aftale med 

adskillige aktivitets/dykker resort i Afrika og disse vil 

blive præsenteret løbende i 2014. Således åbnede vi 

dykkerrejsen til Sydafrikanske Aliwal Shoal ud for 

Durbans kyst den 24 december også med en kampagne i 

ugerne 5-6-7-8.  

 

Aliwal Shoal er udvalgt som et af de 10 bedste dykker 

destinationer i verden og er specielt kendt for sardine 
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run i sæson og sin store bestand af sandtiger hajer eller raggies som de kaldes lokalt. De ser drabelige ud 

men er ret fredsommelige.  

 

Du kan se film med raggies på dette link: 

http://www.frontiertours.dk/rejser/kampagner/rejser/dive-station-aliwal-shoal-10-dage-sydafrika-

kampagne/faktabox--12 

 

Læs mere om kampagnen Dive Station –Aliwal Shoal. 10 dage Sydafrika her:  

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

 

Og PADI Referral OWD –KwaZulu. 8 dage Sydafrika rejsen til samme sted: 

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

 

Præsentationen bliver fulgt op med Dive Station Ponta do 

Ouro i det sydlige Mozambique lige efter nytåret. 

 

Alle nutidige og fremtidige aftaler er indgået eller indgås 

med 5 stjernede PADI centre for at sikre kvaliteten. 

 

 

 

 

Facebook 

Vores facebook-side har rundet de 1700 likes i løbet af december måned. Vi er taknemmelige for alle, der 

støtter op om vores virksomhed og håber også på fremtidig god tilgang ! 

 

Du kan se den sidste opdatering på facebook siden ved at klikke her: 

https://www.facebook.com/frontiertours 

 

31/12-13 

 

Godt Nytår og God læselyst. 

----- || ----- 

http://www.frontiertours.dk/rejser/kampagner/rejser/dive-station-aliwal-shoal-10-dage-sydafrika-kampagne/faktabox--12
http://www.frontiertours.dk/rejser/kampagner/rejser/dive-station-aliwal-shoal-10-dage-sydafrika-kampagne/faktabox--12
http://www.frontiertours.dk/rejser/kampagner/rejser
http://www.frontiertours.dk/rejser/kampagner/rejser
https://www.facebook.com/frontiertours

	Om Nyheder ultimo 2013

