Oplev Vietnam, Laos og Cambodia på din måde!
Rejs med tanke på økologi og miljø!

Green Discovery Indochina
Green Discovery Indochina er et erfarent og velrenommeret rejsebureau med base i Hanoi. Vores speciale er
at skabe, organisere og udføre skræddersyede rejser til enkeltpersoner, familier, skoleklasser og andre
grupper. Med særlig fokus på at fremme ‘eco- travelling’ med tanke for et grønnere miljø, kan vi tilbyde en
række forskellige typer af rejser og rejseservices til Vietnam, Laos og Cambodia, med en bred vifte af
rejsepakker med fokus på f.eks. det kulturelle, fritid/afslapning, fotografi, adventure eller forretningsrejser. Vi
har specialiseret os i at skabe skolerejser, rejser for foto- og filmhold. ’Eco’-, cykel-, bryllups-, adventure- og
skolepakkerejser er vores fokusområde. Vores turister tilbydes muligheden for at opleve eksklusive rejsemål
og tage uforglemmelige øjeblikke med sig hjem.
Vi er stolte af at have ydet den bedste service til tusindvis af kunder verden over. Vi har organiseret specialture
for kendte fotografer så vel som større filmhold. Asia Express var det største filmhold. I 2016 modtog vi ‘The
Certificate of Excellence 2016’, som gives af Tripadvisor.
Vi har også haft held til at organisere ‘Eco-Educational tours’ for talrige skoler over hele verden. Vores ‘EcoEducational tours’ i Cambodia and Vietnam er specialdesignede til at give studerende mulighed for at berige
deres historiske, geografiske, miljømæssige og sociale viden. At opdage og opleve Indokinas rige historie
sammenholdt med ‘hidden charm cultures’ og den forskelligartede tropiske natur er meget attraktiv for
eleverne. Gennem vores ’Eco-Educational tour’, motiveres de studerende til at skabe deres egne fortællinger
og for på egen hånd, at opdage forbindelsen mellem nutid og fortid. Vi har skræddersyet rejsepakker der giver
de studerende mulighed for at udforske de mest spændende destinationer i de tre lande, som var Indokina.
Team-building, interaktiv-sport, kultur og vidensudviklings- aktiviteter med locale studerende er vores
primære fokus. Blandt de mange spændende aktiviteter kan nævnes: kapsejlads i kurvebåd, kajaksejlads,
trekking, vandreture, cykling, svømning, vægmaleri, snedkeri, traditionel havearbejde etc. Endvidere har de
studerende også mulighed for at smage på det autentiske asiatiske køkken med dets talrige, forskelligartede
retter på turene, og de opfordres til at deltage i frivillige aktiviteter.
Vores team består af erfarne og højt motiverede rejsespecialister som altid star klar til at yde den bedste service
for alle ferierejsende, og vil gøre alt for at opfylde de højeste krav. Med mange års ekspertise og stærke
engagement, såvel som vores store viden om de lokale rejsemål, dedikerer vi de bedste services og værdier til
vores kunder.

Tak for din interesse i vores services!
-------------------------****--------------------------

