Om Nyheder i September
Facebook
Det lykkedes langt om længe, efter en del kommunikation med facebook folkene, at få det navn som vi
ønskede: www.facebook.com/frontiertours og efter vor spæde start har vi siden hen haft fornøjelsen af
de mange tilkendegivelser, som de besøgende har givet siden.
Det er vi utroligt glade for og tak for det.
Planen er, at vi løbende opdaterer med nye produkter/rejser og tilhørende fotomontage, når vi er klar til
offentliggørelse, og vi modtager gerne forslag til nye steder, hvor vi kan tilbyde rejser og ture.
Juleferien 2012
Selv om vi fortsat er i den sidste del af sensommeren er der mange som nu begynder at planlægge rejser
for at fejre jul under varmere himmelstrøg. Vi assisterer gerne hermed og kan i den forbindelse oplyse at
alle telte i Impala Camp Selous er fuldt booket fra den 20/12 til den 30/12-12. Der er fortsat muligheder i
Selous i vinterferien 2013.
Idet vi kun benytter mindre camps og resorts skal det nævnes, at der kun er et begrænset antal pladser.
Planlægger man udrejse i forbindelse med de store ferie perioder er det en god idé at bestille i god tid,
da der er rift om pladserne. Så hvis man havde tænkt sig at bruge juleferien til at tage på safari, eller
strandferie er det måske en overvejelse værd at foretage bestillingen nu for at være sikker på plads.
Speciel kampagne for dykkere.
Den første oktober annoncerer vi en komplet dykkertur til Mafia Island i det Indiske Ocean. Rejsen er
udarbejdet i samarbejde med Sea Point dykkercenteret på Mafia og for dykkere med licens. Rejsen består
af transport til og fra Mafia, ophold m/halvpension samt 6-10 dyk i det fantastiske hav.
Der kan også vælges pladser til medfølgende ”ikke” dykkere, og resortet stiller et utal af andre
spændende aktiviteter til rådighed for ”landkrabberne”.
Tilbuddet er gældende indtil april 2013. Der er friske billeder på facebook siden:
https://www.facebook.com/frontiertours
Læs mere på om tilbuddet på dette link:
http://www.frontiertours.dk/rejser/kampagner/rejser/specielt-dykker-tilbud-oplev-mafia-island-8-dage
God læselyst.
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