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Vinterferie
sidste udkald hvis du skal med ned i varmen

Kampagne ugerne 5-6-7-8

Safari
Tag med ud og se storvildt i

vinterferien. Kampagne lige nu.
Luksus Safari.

Klik på linket herunder.
Se Safari kampagne her

Andre rejser klik løvefoden

Safari & Strand
Trænger du til varme i vinterferien.

Tag på safari og badeferie.
Kampagne rejse lige nu.
Klik på linket herunder.

Se kampagne her
Andre rejser klik løvefoden

Seafari
Ocean safari. Mange destinationer

på det Afrikanske kontinent.
Flere kampagner lige nu.
Klik på linket herunder.
Se Seafari kampagne her

Andre seafaris klik løvefoden

Fly & Camp. 7 dage
Luksus Safari.
Alt betalt

Fra kun kr. 17.995,- pp
Inkl. fly T/R

Fly & Camp. 8 dage
Safari & Strand
Alt betalt

Fra kun kr. 14.995,- pp
Inkl. fly T/R

Seafari. 10 dage
Med 10 dyk full gear
Luksus ophold i BB

Fra kun kr. 11.864,- pp
Inkl. fly T/R

Hvorfor vælge frontiertours ?

Det er nemt

Vi rådgiver gerne og sørger
for at bestillingen er i den
kvalitet som aftalt.

Bestil tilbud baseret på dit
budget. Reserver rejsen,
betal og du får alle
dokumenter tilsendt via e-
mail.

Det er hurtigt

Du bestiller tilbud, vi har
overslag klar til dig inden
for 24 timer på alle special
rejser. Vi reserverer
plads indtil
detaljerne er på plads.

Kun private rejser ingen
låste rejser og Ingen

Det er økonomisk

Special rejser eller
designer rejser er ikke
billige, men vi sætter
direkte relation mellem
kvalitetsniveauet og
prisen. Du vælger
kvaliteten vi finder
prisen der matcher.

Det er sikkert

Alle rejser tilbydes med
relevante forsikringer.

Alle destinationer er
godkendte. 

Vi følger altid de
rejsende vi har på ture.

http://www.frontiertours.dk/rejser/kampagner/rejser/lake-manze-ved-rufijis-bredder-fly-camp-7-dage-tanzania
http://www.frontiertours.dk/rejser/safari/rejser
http://www.frontiertours.dk/rejser/kampagner/rejser/storvildt-strand-safari-fly-camp-8-dage-tanzania
http://www.frontiertours.dk/rejser/safari/bush-beach/rejser
http://www.frontiertours.dk/rejser/kampagner/rejser
http://www.frontiertours.dk/rejser/oplevelser/dykkerrejser/rejser


Klar til afrejse.

overraskelser Ingen skjulte afgifter
eller ekstras.

Du er dækket af
rejsegarantifonden.

Fordi vi kender Afrika !

Din sikkerhed for en uproblematisk ferie 

Nemt, hurtigt, økonomisk og sikkert

www.frontiertours.dk

Vi ses derude !

 

Mailjet.com

http://www.frontiertours.dk/
http://www.frontiertours.dk/
http://facebook.com/frontiertours
http://www.mailjet.com/
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