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CSD
HØJSKOLE I UDLANDET

UDNYT DIT SABBATÅR PÅ BEDSTE VIS!

Dansk Studie Center har specialiseret sig i højskoleophold i udlandet til unge i alderen 18-30 år, hvor 
kombinationen af fællesskab, rejseoplevelser og undervisning er kernen i vores koncept.
 
Du får det maksimale ud af et højskoleophold i udlandet – du får styrket dine kompetencer, du får en 
unik mulighed for at udvikle dig i et nyt og inspirerende miljø, du får en masse uforglemmelige rejse- 
og kulturoplevelser, samt et unikt sammenhold med andre unge. Det er en grupperejse for unge som 
søger eventyr og personlig udvikling i trygge rammer. Vi har en anderledes og relevant undervisning, 
som udvikler, giver selvtillid og gør dig i stand til at træffe de rigtige valg for fremtiden. 

Vi har gennem de sidste 13 år konstant haft en tilfredshed fra vores deltagere, der ligger over 9,3 på 
en 10-skala. Vi sikrer dig de bedste rammer og garanterer dig dit livs bedste oplevelse.  
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INKLUDERET PÅ TUREN:
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På denne tur skal du rejse i tre helt enestående lande i smukke 
Latinamerika. Du skal opleve Buenos Aires’ dynamiske storbyliv, 
Capital of Tango og den passionerede befolkning, Perus spæn-
dende historie, inka-riger og autentiske, lokale landsbyer i den 
dramatiske natur. Sidste stop på din rejse er Galapagos, hvor du 
skal opleve landets fantastiske dyreliv både over og under vand. 
Du vil uden tvivl vende hjem med ny viden om, hvor forskellig og 
smuk vores verden er.

•	 Flybillet med indrejse til Buenos Aires og 
hjemrejse fra Galapagos

•	 Fly mellem Buenos Aires og Peru samt mel-
lem Peru og Galapagos

•	 Fly fra Lima til Cusco
•	 Logi i hele perioden på dejlige bosteder
•	 Velkomstmiddag samt morgenmad alle dage 

i Peru
•	 6 dages spændende rejseprogram i Peru 

med entréer, lokale guider, mange måltider og 
udflugter

•	 5 dages spændende introduktion til Buenos 
Aires

•	 2 dage med ture på Galapagos 
•	 5 timers yoga instruktion 
•	 Tangoinstruktion 
•	 60 timers undervisning i Spansk
•	 60 timers undervisning i Projektstyring & 

Teambuilding
•	 60 timers undervisning i Kommunikation & 

Personlig Udvikling
•	 Kursusbevis
•	 Dansk leder under hele opholdet
•	 Informationsmøde inden afrejse
•	 Bidrag til Rejsegarantifonden (Nr. 1224)



RUNDREJSE 

dere mod Peru. Her skal du bl.a. skal opleve de smukke Andesbjerge i Sacred Valley, hvor du skal vandre 
på de gamle inkaruter, overnatte i telt og sidde ved lejrbålet og høre om inkaernes historie og kultur. Du 
skal have undervisning i Projektstyring & Teambuilding på studiecenteret i Cusco, med fokus på at ind-
drage og lave projekter, der gør en forskel for andre. Sidste stop på din storslåede rejse er de eksotiske 
Galapagos-øerne, hvor du skal have sidste undervisning forløb i Kommunikation & Personligt Udvikling.

Din rejse starter i Argentinas største by og hovedstad, Buenos Aires. Her vil du få rig 
mulighed for at få den smukke og multikulturelle by helt ind under huden, danse tan-
go, spise bøffer og opleve den passionerede livsstil. Efter undervisningen i Spansk 
har du en friuge hvor du kan opleve Argentinas storslåede natur, inden turen går vi-
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ARGENTINA/PERU/GALAPAGOS ARGENTINA/

Vidste du, at den berømte cubanske revolutionære 
leder Che Guevara faktisk er fra Argentina?



INDKVARTERING

mulighed for at få den sydamerikanske stemning helt under huden.
Peru byder på dramatisk natur og I indkvarteres i den gamle inkaby Cusco, der er omgivet af de fanta-
stiske Andesbjerge. Cusco er en hyggelig by, der giver dig mulighed for at iagttage inkafolket iført deres 
farvestrålende beklædning og se lamaer gå rundt i byen. 
Galapagos-øerne er ét af verdens smukkeste og mest fascinerende områder med dyreliv og natur som 
ingen andre steder, både over og under vand. Studiecenteret ligger i Puerto Ayora, som er den største 
by på alle øerne. Her har du mulighed for at dykke i det krystalklare vand, se kæmpeskildpadder eller 
besøge det berømte Charles Darwin Research Center.

Det er meget forskelligt fra sted til sted, hvordan I indkvarteres, men alle steder har en 
rigtig god beliggenhed for aktiviteter. 
Argentina byder på en fantastisk blanding af storslået natur og argentinsk gadeliv. I 
indkvarteres i den smukke og multikulturelle hovedstad, Buenos Aires, der giver dig 
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ARGENTINA/PERU/GALAPAGOS ARGENTINA/

Vidste du, at Machu Picchus afsidesliggende placering gjorde at inkabyen aldrig blev 
fundet og plyndret af spanierne? Derfor ligger byen stadig uberørt den dag i dag!



Vidste du, at man på Galapagos kan lægge sit postkort i en tønde, 
som de forbirejsende videresender når de kommer hjem? 



natur, havkajakke, danse tango, snorkle eller cykle til de nærliggende fantastiske strande. Derudover er 
der utallige af kulturelle sights i byerne.
I	weekenderne	er	der	mulighed	for	at	arrangere	udflugter,	som	giver	dig	mulighed	for	at	se	en	anden	
side af landene. Du kan bl.a. vælge at besøge lokale vingårde i Argentina eller tage en weekendtur til 
Uruguay, som let nås med færge fra Buenos Aires havn, udforske Lurín dalen i Peru og surfe ned af store 
sandklitter,	tage	til	de	andre	Galapagos-øer	og	snorkle	med	kæmpe	stimer	af	farvestrålende	fisk.

Efter undervisningen har du tid til at lave lige hvad du har lyst til. Landene byder på 
utallige af muligheder, hvor kun fantasien sætter grænser. 
Du har mulighed for at ligge i hængekøjen med en god bog eller deltage i de utallige 
af aktiviteter, som omgivelserne ligger op til. Du kan bl.a. mountainbike, trekke i smuk 
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Vidste du, at Galapagos er hjemsted for helt 
unikke dyrearter, som ikke findes andre steder?



fokus	på	at	få	det	bedste	ud	af	alle.	Du	kommer	til	at	laver	en	personlig	profilanalyse,	hvor	du	skal	se	
nærmere på dine stærke sider og hvordan du kan bidrage til teamets succes. Du kommer også til at se 
på	ideudvikling,	ressourcestyring,	feedback,	refleksion,	teamroller	og	teamudvikling.	Du	skal	derudover	
bidrage med din ide og lave et projekt sammen med de andre. 
På Galapagos er der undervisning i Kommunikation & Personlig Udvikling af en dansk kompetent under-
viser. Forløbet har fokus på at udvikle dine personlige og faglige kompetencer, og du får praktiske redska-
ber til hvordan du bliver bedre til at kommunikere og vælge at fokusere på det, der har betydning for dig. 
Med undervisningen vil du blive klogere på dig selv, dine styrker og på hvordan du når de mål, der er vig-
tige for dig i livet. Vores mål er, at du kommer hjem mere afklaret, med styrket selvtillid, mere energi og i 
sidste ende er bedre rustet til at foretage valg for fremtiden, uanset om det vedrører uddannelse, arbejde 
eller din personlige retning.

Spanskundervisningen i Argentina varetages af lokale undervisere, og vil tage 
udgangspunkt i Argentinas spændende kultur og historie.  
I Peru er der undervisning i Projektstyring & Teambuilding, hvor vil der være 
sjove og udfordrende samarbejdsøvelser, som er en rigtig god vinkel til at få 
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Vidste du, at verdens bredeste gade findes i Buenos Aires, Argentina? 
Gaden hedder Avenida de 9 Julio og er 140 meter bred!
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3 MÅNEDERS TUR

Du skal have tre ugers spændende undervisning 
i Projektstyring & Teambuilding på studiecenteret i 
Cusco.

Uge 7-10 UNDERVISNING I PERU 

Turen går videre til Galapagos, hvor du skal have 
undervisning i Kommunikation & Personlig Ud-
vikling. Efter undervisningen og en fantastisk tid i 
Latinamerika er det blevet tid til at rejse hjem mod 
Danmark.

Uge 11-13 UNDERVISNING 

Den første uge er fyldt med spændende oplevelser, 
hvor du virkelig får den smukke og multikulturelle 
Buenos Aires under huden.

Uge 1 INTRODUKTION

De næste uger skal du have undervisning i Spansk 
af dygtige lokale undervisere.

Uge 2-4 UNDERVISNING I ARGENTINA

Du har en friuge i Argentina, hvor du kan udforske 
Argentina på egen hånd eller i mindre grupper.

Uge 5 FRIUGE I ARGENTINA

Efter ankomst til Peru, har du introduktion til endnu 
en latinamerikansk hovestad, Lima. Herefter skal 
du vandre på gamle inkaruter i Andesbjergene.

Uge 6 INTRODUKTION TIL PERU



DANSK STUDIE CENTER
For din økonomiske sikkerhed og tryghed er vi registreret i Rejsegarantifonden nr. 1224.

Dansk Studie Center, Hejrevang 13, 1.tv., DK-3450 Allerød, 
Tlf: 48 17 10 60, info@danskstudiecenter.dk
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