Happy Lama Travel
Lamanyt nr. 4
“Lamalike – off the beaten track”

Researchrejse til Ecuador og Darwins Galapagosøer:
Vi er nu færdig med at udvikle researchrejsen til Ecuador og den bliver et brag af en rejse til et
af verdens mest alsidige lande – Starten går den 14. august i Ecuadors største by Guayaquil.
Rejsen er opdelt i fire etaper med hver sit specielle særpræg, selvfølgelig ”off the beaten track”
1. etape: 14. august – 27. august: er en semiaktiv etape med fokus på natur og levevis i
Andeskæden. Vi rejser på langs af Andeskæden fra syd til nord, krøller ruten undervejs og
tager på dagtreks i smukke nationalparker undervejs face to face med majestætiske vulkaner.
2. etape 28. august – 4. september: bringer os fra Andesbjergenes højder via frodig tropisk
tågeskov til Stillehavets oprørte vand hvor der bla. er mulighed for at se hvaler.
3. etape 5. september – 12. september: Rejsens højdepunkt, Darwins Galapagosøer. En helt ekstraordinær oplevelse
med smuk natur og et usammenligneligt dyreliv. Et eksklusivt promotiontilbud i en lille cruisebåd med kun 16
personer. Hurtig tilmelding er nødvendig – Pladserne forsvinder hurtigt.
4. etape 13. september – 18. september: Cuyabenoområdet i den nordlige del af ecuadoriansk Amazonas er som
Galapagos et orgie i dyreliv men på en helt anden frodig måde end barske Galapagos - En virkelig kontrastoplevelse.
Dag til dag beskrivelser på www.go2peru.eu – Det er selvfølgelig muligt at deltage i udvalgte etaper.
12 nye rundrejseforslag i Peru: Vi har beskrevet 12 nye rundrejseforslag i Peru – Otte i det
sydlige Peru og fire i det fantastiske nordlige Peru. Vi har desuden flere spændende nord/syd
kombinationer i støbeskeen.
Rejserne er forslag og alt kan ændres efter dine præferencer. Ens for dem alle er at de kan
arrangeres fra en person, kan starte hver dag, kan op og nedgraderes, kan forkortes og forlænges, kan ændres i indhold og ikke har noget højsæsontillæg – Alt sammen til en meget
fordelagtig pris. Dag til dag beskrivelser på www.go2peru.eu
Kulturrejser til Grækenland: Happy Lama Travel udbyder i samarbejde med Eleni-Travel to
spændende kulturrejser til Epirosprovinsen i Grækenland.
Afrejse: henholdsvis den 24. maj 2010 og den 7. juni 2010.
Bag Eleni-Travel står Helle Sejr som har rejst meget i Grækenland og har sit eget hus i
Epirosprovinsen for foden af Pindosbjergene og nationalparken Zagoria tæt på grænsen til
Albanien. Helle Sejr er selv rejseleder på rejserne.
Dag til dag beskrivelser på www.go2peru.eu
Sammenskudsrejser/Grupperejser: I 2009 har vi haft mange henvendelser fra enlige og par som gerne ville rejse i en
mindre gruppe. Vi har derfor udviklet sammenskudsrejsekonceptet, som fungerer på samme måde som vores individuelle
rundrejser, bortset fra at I er sammen med andre individuelt rejsende, par eller familier som gerne vil undgå de store
grupper med dansk rejseleder, men stadig dele spektakulære rejseoplevelser med ligesindede.
Vi har foreløbig valgt at arrangere to sammenskudsrejser på baggrund af to favoritprogrammer i det sydlige Peru. Prisen pr. person afhænger af antal deltagere, men der er garanteret
afrejse ved blot to deltagere. Afrejse: Henholdsvis 5. juli 2010 og 19. juli 2010.
Vi synes selv at konceptet er attraktivt for dig/jer som ikke orker store grupper med dansk
rejseleder og håber at der bliver taget godt imod det. Det er selvfølgelig altid muligt at lave
individuelle tilføjelser og forlængelser.
Dag til dag beskrivelser på www.go2peru.eu
www.go2peru.eu - - - happylama@go2peru.eu
Telefon: 4248 4616 - - - SKYPE: happylamatravel
CVR-nr. 30829247 - - - Rejsegarantifonden nr. 1940

