Om Nyheder i Januar – Februar 2013
Nye destinationer i Tanzania – Twocamp Safari & Strand & Mafia Island Lodge
I januar måned blev et nyt forlænget rejsemål til Tanzania lanceret. Twocamp Safari & Strand er en topluksuriøs 14 dages safari- og strandtur med mulighed for at se savannes store dyr og havets flotte fisk.
Efter ønske fra forskellige interessenter, om mulighed for dybere kendskab til miljøet gerne gennem
længere ophold på destinationerne, har vi sammen med vore lokale partnere oprettet Tour de Tanzania.
Det helt nye i rejsen er opholdet ved Lake Manze i en Tented Camp. Lake Manze er en del af Selous Game
Reserve og Rufiji flodens forgreninger.
Lake Manze Tented lejren er placeret lige ud til en stor sø, som er centrum for en del af Selous’ dyreliv.
Søen er vandingspunkt for mange forskellige dyrearter både i tør- og vådsæsonerne og derfor er lejrens
placering optimal. Du kan læse mere om rejsen og Lake Manze under Safari – Bush & Beach – Tour de
Tanzania eller ved at klikke her: http://www.frontiertours.dk/rejser/safari/rejser
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Facebook
Vores facebook-side har rundet de 1000 likes i løbet af februar 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
Nyt opholdsdestination på Mafia Island
I løbet af januar har vi etableret samarbejde med Mafia Island Lodge, som er lokaliseret på ”den
berygtede” Mafia Island. Vi har i forvejen et samarbejde med det eksklusive opholdssted; Pole Pole, men
har altså nu udvidet sortimentet, så enhver smag kan tilfredsstilles. Mafia Island Lodge tilbyder i
udgangspunktet ophold og hel- eller halvpension. Frie aktiviteter, land eller vandbaserede er ikke
inkluderet. De første tilbagemeldinger fra gæsterne viser stor begejstring og tilfredshed med lokationen.
Mafia Island Lodge har ligesom Pole Pole et tæt samarbejde med dykkerskolen Sea Point Divecenter, hvor
man kan ud over at tage på dykkersafari også kan erhverve PADI dykkercertifikater.
God læselyst.
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