Happy Lama Travel
Lamanyt nr. 5
“Lamalike – off the beaten track”

Rabatbillet til Rejsemesse i Bella Centret:
Den traditionelle rejsemesse i Bella Centret afholdes den 29. – 31. januar.
Happy Lama Travel har modtaget rabatbilletter til fredag, hvor du kan spare 35 kr. pr. person. Billetten kan downloades i
pdf-format fra forsiden på www.go2peru.eu – Husk at de kun gælder fredag.
Happy Lama Travel udstiller igen i år i Globetrotterhjørnet og holder foredrag om Peru fredag klokken 16.30 og søndag
klokken 10.30 – Se mere længere nede i dette nyhedsbrev. Jeg håber at møde jer på Happy Lama Travels stand til en
inspirerende rejsesnak.
10 nye rundrejseforslag i Peru – Kombination af Nord og Syd:
De fleste førstegangsrejsende vender helt naturligt blikket mod det sydlige Peru, da det er her man finder alle de store
ikoner i Peru, Machu Picchu, Titicacasøen, Nazcalinierne og Cusco. Det nordlige Peru er imidlertid et fantastisk område
som er rig på både historie, natur og kultur. Det er kun ca. 1 procent af turisterne i Peru, som besøger dette fantastisk
autentiske område, som praktisk talt aldrig udbydes af nogle rejsebureauer.
Happy Lama Travel har nu lavet ti forskellige rundrejseforslag, som kombinerer Nord og Syd på bedste vis indenfor en
normal eller lettere udvidet dansk hovedferie. Det er faktisk muligt at besøge begge ender af det store smukke land - Peru.
Dag til dag beskrivelser på www.go2peru.eu (NS-programmerne)
Stadig pladser på eksklusivt Galapagoscruise:
Der er stadig pladser på det eksklusive Galapagoscruise, som Happy Lama Travel arrangerer i forbindelse med min
researchrejse til Ecuador og Galapagos.
Dette spektakulære cruise i den næsten nye båd Yolita 2 som kun medtager 16 passagerer er et ekstraordinært
introduktionstilbud som min partner i Ecuador har modtaget da der netop er tale om en researchrejse.
Dag til dag beskrivelse af researchrejsen på www.go2peru.eu
Foredragsrække om Peru:
Som beskrevet afholder jeg nogle af mine, i al beskedenhed populære, foredrag med roadmovie og fotoshow om Peru.
Den 29. januar 2010 klokken 16.30 i Bella Centret: Peru – Langt væk fra Gringotrail
Gratis entré i forbindelse med rejsemessen
Den 31. januar 2010 klokken 10.30 i Bella Centret: På toppen af Peru – Trekking og bjergbestigning i Cordillera Blanca
Gratis entré i forbindelse med rejsemessen
Den 3. februar 2010 klokken 19.00 på Café Globen, Turesensgade 2B, 1368 Kbh. K: Begge ovenstående foredrag
Gratis entré – Kom tidligt, sidste år måtte mange gå forgæves og kaffen blev udsolgt ☺
Den 4. marts 2010 klokken 19.00 hos Dansk Ornitologisk Forening i Køge: Peru – Langt væk fra Gringotrail
Aftenen har selvfølgelig fokus på fuglelivet i Peru, men jeg fortæller mere generelt om Peru. Er du interesseret i at komme
og høre om fuglelivet i Peru og Peru i almindelighed, så send mig en mail happylama@go2peru.eu
Nyt inspirationskatalog 2010:
2010-udgaven af Happy Lama Travels inspirationskatalog er lagt på www.go2peru.eu hvorfra det kan downloades som pdffiler i sin helhed eller bladvis. Kataloget er i år på 48 sider og beskriver Peru m.m. fra (A)mazonas til (T)umbes.
Mere tid til Happy Lama Travel:
Jeg kan med stolthed og glæde konstatere at efterspørgslen på spektakulære rejser i et af verdens mest alsidige lande har
været konstant stigende siden starten i 2007. Indtil videre har jeg drevet Happy Lama Travel i weekenderne og om aftenen,
men i takt med at efterspørgslen stiger har jeg fået brug for mere tid. Jeg er derfor gået ned i tid på mit normale arbejde og
har fra 1. februar fri hver onsdag til at være lamadriver, hvilket giver mig større mulighed for at udvikle Happy Lama Travel.
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