Happy Lama Travel
Nyhedsbrev nr. 2
Researchrejse til Ecuador og Darwins Galapagosøer:
Hvis du interesserer dig for kulturelle højdepunkter i den mindre kendte del af Inkariget, fantastisk natur, et enestående dyreliv som næppe fås mere spektakulært i hele verden og evt. trekking og bestigning af vulkaner, så sæt allerede nu kryds i kalenderen fra medio juli 2010 hvor
du er velkommen til at tage med Happy Lama Travel på research til Ecuador og Galapagos.
Den meget foreløbige plan er følgende:
- ca. 2 ugers kultur/naturrundrejse i Ecuador inkl. Amazonas
- ca. 1 uge på Galapagosøerne
- ca. 1½ uge trekking og bestigning af vulkaner
Rejsens koncept bliver som dette års eftertragtede researchrejse hvor du kan deltage hele vejen rundt eller vælge nogle
etaper ud som passer til dine interesser og din tidshorisont – Løbende opdatering i nyhedsbreve og på www.go2peru.eu
Konceptudvikling - En lama, to lamaer, tre lamaer:
Happy Lama Travel indfører et nyt koncept i 2010 som vi dog har tyvstartet lidt på i år da efterspørgslen har været til det,
men fra 2010 bliver det sat mere i system. Vi synes at det er en skam at mange individuelt rejsende, par og/eller unge
mennesker ikke kan få sammensat en individuel rejse til Peru fordi budgettet sætter en stopper for rejsedrømmene.
Vi indfører derfor en overordnet klassificering af vores forskellige tilbud så der er noget for alle budgetter.
for den ”selvguidede backpacker” som gerne vil have logistikken arrangeret hjemmefra. Vi sorterer de dyre
elementer som privat transfer, privat bil med chauffør, private guider osv. fra og benytter hostels og mindre
hoteller ligesom transporten foregår i intercitybusser og aktiviteterne foregår i internationale grupper.
Grundlæggende vores nuværende koncept hvor de forskellige elementer fortrinsvis foregår i privat regi
og hvor overnatningerne foregår på mellemklasse hoteller.
Den forkromede rejse hvor alt foregår i privat regi og overnatningerne er opgraderet til fire eller
sågar femstjernede hoteller hvis det ønskes.
Helt i overensstemmelse med Happy Lama Travels fleksible koncept er det selvfølgelig muligt at håndplukke elementer fra
de tre niveauer og sammensætte dem som du vil.
Kulturrejser til Grækenland: Happy Lama Travel har netop indgået aftale om at
være teknisk arrangør for Eleni-Travel som er et lille nyt og ligesom Happy Lama
Travel specialiseret rejsebureau som arrangerer spændende kulturrejser med dansk
rejseleder til et hjørne af Grækenland som er meget lidt besøgt og yderst autentisk.
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 hvoraf den første
løber af stablen fra 21. september 2009.
Se alle de spændende detaljer på www.eleni-travel.dk
Nyt hjemmesidedesign:
Min indre langhårede IT-Lama har renoveret Happy Lama Travels hjemmeside www.go2peru.eu som
nu er langt mere brugervenlig og overskuelig.
Vi forsøger konstant at udvikle hjemmesiden når tiden er til det og der vil komme en markant opdatering
med billeder og beskrivelser efter researchrejsen i september som bringer os ud i nogle spændende
hjørner af det store land som vi endnu ikke har besøgt.
Du kan stadig nå at tilmelde dig researchrejsen. Se mere på www.go2peru.eu.
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