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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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Australien er gigantisk på alle måder. Et land fuld af særpræg 
og oplevelser, som du ikke finder andre steder på kloden og 
som du altid vil huske; at se solnedgangen over Ayers Rock, 
klappe en kænguru, overnatte i Outbacken, snorkle eller dykke 
i Great Barrier Reef omgivet af smukke fisk eller få et foto af dig 
selv foran Operahuset i Sydney. 
Du kan vælge at kombinere din rejse med to ugers spændende 
og intensiv rundrejse på Fijis eksotiske øer. Her vil du opleve 
tropisk jungle, snorkleture, kanoture opad floder til lokale 
landsbyer gemt i dybe kløfter og ubeskrivelige bounty strande. 
Kombinationen af Australien og Fiji giver dig oplevelser du sent 
vil glemme!

• Flybillet tur/retur fra Danmark til Australien (og 
evt. Fiji)

• Flere indenrigsflyvninger i Australien
• Transport til og fra lufthavnene i Australien 

(og evt. Fiji) 
• Logi i hele perioden på dejlige bosteder med 

swimmingpool 
• Velkomstmiddag
• ”Naturdøgn” med undervisning i gamle over-

levelsesteknikker med at lave ild, astrologi, 
finde mad i naturen og med fokus på Australi-
ens Kultur & Historie

• 60 timers undervisning i Kommunikation & 
Personlig Udvikling

• 60 timers undervisning i Projektstyring & 
Teambuilding

• 4 dages ophold i Outbacken med guidede 
ture til bl.a. Ayers Rock, The Olgas, Kings 
Canyon og lokale Aborigals samfund

• Udflugt til Alice Springs til slangehus
• Besøg på kamelfarm og en stor kvægfarm 

med mange spændende aktiviteter 
• Byrundtur i Sydney med besøg til bl.a. Opera-

huset, Bondi Beach og Paddington
• Besøg til Brisbane og byrundtur i Surfers 

Paradise
• 3 måneders turistvisum til Australien
• Ved tilkøb af Fiji: 15 dages enestående 

rundrejse med bl.a. Robinson Crusoe Island, 
sandboarding, jungletur og mange måltider

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



RUNDREJSE 

mest fantastiske kultur- og naturoplevelser. Du skal overnatte ved Ayers Rock og opleve den fascineren-
de farveforvandling af stenen, når solen står op og går ned over ørkenen. Du skal på vandreture gennem 
Kings Canyon og The Olgas, hvor du vil opleve ørkenlandskabets prangende naturfænomener helt tæt 
på. Fra Outbacken går din rejse videre til den dynamiske metropol Sydney, hvor du på sightseeing rundt 
i byen, skal se Operahuset og Bondi Beach. Næste stop på din rundrejse er Surfers Paradise, hvor du 
har tid til at nyde stranden, inden du skal have ”naturdøgn” i Mullumbimby. Her skal du vandre i bushen,  
slå telte op, finde mad i naturen, lave mad under stjernehimlen og spille på lokale naturinstrumenter. En 
lokal naturguide vil fortælle om oplevelser i naturen og lave holdøvelser. Det er en fantastisk oplevelse, 
som du sent vil glemme! Efter rundrejsen fyldt med natur, dyreliv, kultur og historie på helt tæt hold, er 
det blevet tid til at tage til studiecenteret i Byron Bay. 
Du kan vælge at kombinere dit ophold med Fiji. Her vil du i de sidste to uger af dit ophold, få en unik 
og spændende rejse rundt på de bedste af Fijis øer. Du får masser af oplevelser med sandboarding på 
kæmpe sandklitter, kanoture ned ad junglefloder og badning i eksotiske vandfald. Du kan i Fijis adven-
ture-by Pacific Harbour slappe af på stranden eller tage dykkercertifikat, inden turen fortsætter med flere 
intensive oplevelser. På den videre rejse besøger du hovedstadens lokale markeder, høvdingens hus 
og regeringsbygningen. På turen rundt om øen kommer du til at opleve gemte hjørner af hovedøen Viti 
Levu med nogle af Fijis absolut smukkeste og uspolerede strande, hvor du kan supplere dine stranddage 
med spændende udvalg af vandaktiviteter. Turen afsluttes på Manta Ray Island som er den ultimative 
Fiji-oplevelse. Her kan du svømme med rokker og svæve af sted under vandet.

Dit ophold starter med en enestående rundrejse i Australien! I lander midt i Austra-
liens røde midte, Alice Springs, hvor du skal opleve den endeløse Outback. Her vil 
fokus være på at give dig et indblik i aboriginernes kultur, kunst og historie. Med 
overnatning i teltcamp og med mad tilberedt over bål under stjernehimlen, venter de 
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”En af de ting, jeg husker bedst, var 
Naturdøgnet” – Romy



INDKVARTERING

atmosfære. Byen byder på en masse muligheder for bl.a. surfing, dykning og havkajakking. Her skal du 
bo på et hyggeligt vandrehjem, der ligger 5 minutter fra stranden og centrum. Vandrehjemmet har en 
dejlig stor terrasse, poolbord, swimmingpool og en stor udendørs grill.
Hvis du vælger at rejse to uger til Fiji, kommer du til at besøge flere af Fijis øer, der alle har noget forskel-
lige at byde på. Du skal bl.a. bo i Fijis Adventureby; Pacific Harbour, hvor du virkelig har mulighed for 
at udforske de fantastiske omgivelser du befinder dig midt i. Her bor du tæt på en fantastisk strand og 
tæt på mange adventure-aktiviteter som bl.a. hajdyk. Du skal besøge Fiji-øernes party-ø Beachcomber 
Island og Manta Ray Island, som står i kontrast til hinanden. På Manta Ray Island kommer du helt ned i 
gear og kan nyde at være på en lille tropeø omgivet af turkisblåt hav og vajende palmer. 

Under din rundrejse bor du på hyggelige vandrehjem og hoteller, alle med god belig-
genhed. Studiecenteret i Australien ligger i den charmerende surferby Byron Bay, som 
er placeret på Australiens østligste punkt. Byron Bay tiltrækker unge fra hele verden, 
som vil opleve den unikke laidback stemning, de smukke strande og den hyggelige 
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”Fiji kan det hele og lidt til. Vil du have adventure, 
er der masser af muligheder” – Kristel



”Efter 2 timers surf-undervisning var vi helt smadrede 
og solbrændte, men pissesjovt og noget jeg bestemt 
skal prøve igen” – Christina



varmt vand, solbade eller slappe af i skyggen med en god bog. 
Hvis du har lyst til at være aktiv, er der utallige aktiviteter du kan prøve kræfter med. Du kan bl.a. surfe, 
spille beachvolley med de lokale, svømme, dykke, snorkle, tage på fisketure, kajakture, sejlture i kanoer, 
skydiving, trekking i det smukke landskab, rideture, yoga, massage, cykelture til andre eksotiske strande 
og meget mere. Uanset interesseområde er der altid forskellige og interessante måder at tilbringe frida-
gene på.

Der er allerede rigtig meget inkluderet i programmet, men på dine fridage kan du sup-
plere med et hav af aktiviteter. Australien og Fiji byder på uendelige muligheder og 
der er noget for enhver smag. Du kan tage ned til stranden, hvor du kan bade i dejligt 
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”Jeg har fået brugbare redskaber til at forstå 
andre og ikke mindst mig selv” - Cathrine



blive klogere på dig selv, dine styrker og på hvordan du når de mål, der er vigtige for dig i livet. 

I Projektstyring & Teambuilding undervises du ligeledes af en dansk underviser. Du vil komme til at lære 
at styre projekter. I vil se nærmere på dine stærke sider og på, hvordan du kan bidrage til teamets succes. 
Vi ser også på idéudvikling og feedback, og du får lov til at bidrage med din idé og lave et projekt sammen 
med din gruppe. Vores mål for undervisningen er, at du kommer hjem mere afklaret, med styrket selvtil-
lid, 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.

I Kommunikation & Personlig udvikling undervises du af en spændende dansk 
underviser. Forløbet har fokus på at udvikle dine personlige og faglige kompe-
tencer, og du får praktiske redskaber til, hvordan du bliver bedre til at kommuni-
kere og vælge at fokusere på det, der er vigtigt for dig. Med undervisningen vil du 
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”Alle krav er opfyldt!!! Har aldrig fået prøvet 
så mange grænser af på 3 mdr.” – Emil 
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AUSTRALIEN 
3 MÅNEDERS TUR

Ankomst til Australien, hvor en eventyrlig rundrejse 
og spændende og fantastiske oplevelser venter. Du 
skal overnatte i Outbacken, på Sightseeing i Syd-
ney og nyde livet i Surfers Paradise inden rundrej-
sen ender i Byron Bay.

Uge 1-3 RUNDREJSE I AUSTRALIEN

Du skal have undervisning i Kommunikation & Per-
sonlig Udvikling om formiddagen, hvor der er fokus 
på dig og dine kompetencer. Eftermiddagen er fri til 
at nyde den hyggelige surferby.  

Uge 4-6 UNDERVISNING

Efter nogle intensive undervisningsuger, har du en 
friuge, hvor du kan rejse rundt og opleve Austra-
liens seværdigheder på egen hånd eller i mindre 
grupper.

Uge 7 FRIUGE

Du skal have undervisning i Projektstyring & Team-
building om formiddagen, hvor du derefter kan nyde 
livet på stranden. 

Uge 8-10 UNDERVISNING

Du skal have undervisning i Kommunikation & Per-
sonlig Udvikling om formiddagen, hvor der er fokus 
på dig og dine kompetencer. Eftermiddagen er fri til 
at nyde den hyggelige surferby

Uge 4-6 UNDERVISNING

Efter nogle intensive undervisningsuger, har du en 
friuge, hvor du kan rejse rundt og opleve Austra-
liens seværdigheder på egen hånd eller i mindre 
grupper.

Uge 7 FRIUGE

Disse to uger står på en spændende og intensiv 
rundrejse på Fiji med eksotiske strande, trekking i 
junglen, badning i eksotiske vandfald, dage i Fijis 
Adventureby og fordybelse i den lokale kultur. Her-
efter går turen mod Danmark. 

Uge 11-12 FIJI OG HJEMREJSE
De sidste to uger af dit ophold er på egen hånd, 
hvor du kan vælge at rejse rundt eller nyde de sid-
ste uger i Byron Bay, inden du rejser hjem fra Bris-
bane. Du har også mulighed for at rejse til Fiji med 
holdet og have to ugers spændende rundrejse. 

Uge 11-12 FRIUGER OG  HJEMREJSE

Ankomst til Australien, hvor en eventyrlig rundrejse 
og spændende og fantastiske oplevelser venter. Du 
skal overnatte i Outbacken, på Sightseeing i Syd-
ney og nyde livet i Surfers Paradise inden rundrej-
sen ender i Byron Bay.

Uge 1-3 RUNDREJSE I AUSTRALIEN

Du skal have undervisning i Projektstyring & Team-
building om formiddagen, hvor du derefter kan nyde 
livet på stranden. 

Uge 8-10 UNDERVISNING

AUSTRALIEN & FIJI 
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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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