Happy Lama Travel
Nyhedsbrev nr. 1
Researchrejse i Peru – Afrejse 27. august 2009:
Hvis du har lyst til en rejseoplevelse ud over det sædvanlige - Så har du en enestående
chance i 2009, hvor vi rejser til Peru for at opleve og fotodokumentere nogle fascinerende
og autentiske egne af Peru, som sjældent udbydes og derfor bevarer sit autentiske præg.
En rigtig spændende "off the beaten track" rejse med fokus på det nordlige Peru og
isolerede dele af De Centrale Andesbjerge, som huser mange fantastiske kulturskatte,
charmerende isolerede byer og en enestående andisk natur. Vi kører i 4WD fra Chiclayo
over Chachapoyas, Cajamarca, Trujillo, Huaraz, Lima og Ayacucho til inkaernes gamle
hovedstad Cusco og vil undervejs forcere veje og bjergpas, som kun de færreste danskere, om nogle overhovedet, har set
før os. Vi forcerer bl.a. Amerikas højeste bjergpas (5.059 moh.). Afrejsen bliver den 27. august og du kan se den
spændende rejse beskrevet dag for dag på vores hjemmeside www.go2peru.eu
Grupperejser fra 2010:
Fra sommeren 2010 vil Happy Lama Travel udbyde grupperundrejser med kompetent
lokal rejseleder med maksimalt 12 deltagere og garanteret afrejse fra 4 personer.
Foreløbig har vi forestillet os at arrangere en grupperejse i juni, juli og oktober måned
2010. Vi vil tage udgangspunkt i vores efterspurgte 17 dages programforslag ”Perus
ikoner med et twist” med mulighed for individualisering når turen ender i Cusco.
Der er flere årsager til at vi tager dette initiativ men den primære årsag er at vi gerne vil
lave et prisbilligt alternativ til de som ikke umiddelbart har andre at rejse sammen med.
Happy Lama Travel i Egypten:
Lamaer i Egypten synes umiddelbart malplaceret. Ikke desto mindre rejste vi rundt i
dette fantastiske land i fire uger i oktober/november 2008 og har besluttet at Egypten
bliver Happy Lama Travels andet rejsemål. Vi har derfor indgået aftale med en af
Egyptens bedste operatører som i forvejen er teknisk arrangør for et af verdens mest
velrenommerede rejsebureauer.
Vi vil udbyde Egypten efter samme koncept som Peru – Altså fuldstændig valgfrihed. Vi
arrangerer med andre ord det som du ønsker, hvis logistikken ellers kan garanteres.
Egypten er meget mere end blot Gizapyramider og Nilcruise. En ugelang 4WD-safari i
Den Vestlige Ørken med overnatning bedouinstyle er mildest talt fantastisk ligesom en
vandretur på tværs af Sinai og tre dage på en felucca bør opleves. Vi har allerede støbt
kuglerne til en researchrejse i oktober/november 2010.
Når vi når så langt vil vi markedsføre Egypten på en selvstændig hjemmeside www.go2egypt.eu
Rejsemessen i Bellacentret:
Happy Lama Travels første målrettede markedsføringstiltag var deltagelse på
Rejsemessen i Bellacentret i januar måned. Vi og vores trofaste hjælpere har lagt mange
kræfter i deltagelsen og følte da også at vi fik god respons og respekt fra både arrangør
og medudstillere ligesom vi lærte en masse til fremtidige udstillinger.
Vi fik delt ca. 500 kataloger ud og havde ca. 40 par/familier inde på standen til en mere
detaljeret snak om de mange muligheder for individuel tilrettelæggelse af ferien i Peru.
Det var desuden dejligt at møde tidligere og kommende gæster ved vores stand i
Globetrotterhjørnet.
Der var stor interesse for researchrejsen på messen og vi har siden haft ca. 120 daglige besøgende på vores hjemmeside.
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