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LÆR OM KULTUREN OG SPROGET VED AT BEFINDE DIG MIDT I DET!

Dansk Studie Center har specialiseret sig i ophold i udlandet for unge i alderen 18-30 år, hvor kombi-
nationen af fællesskab, rejse – og kulturoplevelser og undervisning er kernen i vores koncept. Du får 
det maksimale ud af et kultur – og sprogophold i udlandet: du får styrket dine sproglige kompetencer, 
du får en masse uforglemmelige rejse – og kulturoplevelser samt et unikt sammenhold med andre 
unge. Det er en grupperejse for unge, som ønsker inspirerende sprogundervisning af lokale under-
visere samt indsigt i en anderledes og spændende kultur.
På alle sprogrejserne er målet at forbedre dit ordforråd og mundtlige kompetencer, samt at give dig 
viden om kulturen. Sprogundervisningen varieres med udflugter og skolebesøg, som tager udgangs-
punkt i at du skal møde befolkningen og lære om landet du opholder sig i.

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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Landet der sprudler af liv, kultur, latinamerikansk charme, 
spansk, glæde, hjertevarme, salsarytmer og regnskov a la Ju-
rassic Park. I Costa Rica finder du vild og uberørt natur, mystiske 
dyrearter, 30 grader i skyggen, sol og eksotiske palmestrande. 
Du kan trekke i junglen, snorkle ved smukke sandstrande, hilse 
godmorgen til aberne i baghaven, se flydende lava fra aktive 
vulkaner og danse salsa under palmerne i den tropiske nat.

• Transport til og fra lufthavnene i Costa Rica 
• Logi på dejlige bosteder med pool i hele 

perioden
• Velkomstmiddag
• 25 måltider 
• Byrundtur i San Jose med lokal guide til bl.a. 

Plaza la Cultura, national museet og det 
lokale marked

• 4 dages udflugter i Corcovado National Park 
med bl.a. flodsejlads, bådture til eksotiske 
strande, snorkelture og vandreture i regnsko-
ven med lokalkendt guide for at observere 
dyrelivet

• Besøg på lokal skole
• Salsaundervisning
• 60 timers undervisning i Spansk eller Sport og 

Personligt Drive
• Kursusbevis
• Dansk leder under hele opholdet
• Informationsmøde inden afrejse
• Personlig afsendelse fra Kastrup lufthavn
• Bidrag til Rejsegarantifonden (Nr. 1224)



RUNDREJSE 

På en bådtur nedad floden Rio Sierpe, der er omgivet af mangrove og regnskov, skal I udforske dyrelivet, 
der byder på papegøjer, aber, slanger, dovendyr og mange forskellige fuglearter. Undervejs vil en lokal 
guide fortælle om det mangfoldige dyre- og planteliv. Med overnatning på en Lodge beliggende midt i 
junglen, venter de mest fantastiske naturoplevelser. På en sejltur, hvor Costa Ricas jungle ender brat i 
havet, er der mulighed for både at opleve delfiner og hvaler på helt tæt hold. I vil på vandreture sammen 
med en lokal guide opleve denne fantastiske nationalparks rige dyreliv. Om eftermiddagene er der tid til 
at bade og snorkle ved de smukke palmeklædte strande eller iagttage de berømte Scarlet marcaw’s eller 
tukaner, der gemmer sig i træerne ved stranden. Der er endnu et pitstop i San Jose, inden I indkvarteres 
på studiecenteret i surferbyen Tamarindo.

Fælles afrejse fra Kastrup, hvor jeres danske leder modtager jer i San Jose med vel-
komstmiddag og teambuilding. I San Jose skal I på en hyggelig sightseeingtur hvor 
I bl.a. skal opleve det nationale museum og det myldrende gadeliv. Kontrasterne 
fortsætter til nationalparken Corcovado i Sierpe, der ligger i den sydlige del af landet. 
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”Vi skulle derefter kravle totalt offroad for at komme 
ind til et smukt vandfald midt i skoven.” – Christina



INDKVARTERING  

Lodge beliggende i regnskoven midt i Corcovado National Park. 
Studiecenteret ligger i den hyggelige by Tamarindo på Nicoya halvøen, hvor du indkvarteres tæt på den 
smukke strand, der er omgivet af smukke klippeformationer. I bor 2-4 sammen og der er fælles køkken. 
Der er et fantastisk fællesområde med palmer og swimmingpool, som er et godt samlingssted for mange 
hyggelige timer. Byen er tæt pakket med små hyggelige caféer, restauranter, barer og diskoteker. Du 
kommer nemt ned i gear og til at forstå udtrykket ”pura vida”. Tamarindo er en populær by og tiltrækker, 
som Costa Ricas bedste surferstrand, mange unge fra hele verden.

Costa Rica byder på eksotisk natur med frodige nationalparker, fantastiske strande, 
uberørt regnskov, vandfald, et unikt dyreliv og latinamerikansk charme. Costa Rica 
giver dig mulighed for at nyde livet til fulde. 
I San Jose indkvarteres I på centralt beliggende hostel. På introturen bor I på en 
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”Jeg kan ikke anbefale det nok. At opleve verden, livet og sig 
selv med Dansk Studie Center er fantastisk” – Anne-Marie



”Dansk Studie Center giver fantastiske rammer 
for at møde nye mennesker.” – Trine



dages whitewater rafting på en af højlandets store floder, havkajakke, bade i et vandfald eller tage et 
kursus i salsa – kun din fantasi sætter grænser. I weekenderne er der mulighed for at arrangere udflugter, 
som giver dig mulighed for at se en anden side af Costa Rica. Ønsker du at slippe lidt væk fra kystens 
sol og varme, er Monteverde nær Arenal Lake et spændende sted, der byder på utallige aktiviteter i den 
omkringliggende jungle. Her kan du opleve ”Cloudforest” fra et af de mudrede trails i skovbunden eller 
svæve henover trætoppene i et kabel eller tage på flere dages riverrafting.

Efter undervisningen har du tid til at lave lige hvad du har lyst til. Du har mulighed for 
at ligge i skyggen med en god bog eller deltage i de utallige af aktiviteter, som om-
givelserne ligger op til. I Costa Rica kan du bl.a. cykle til de nærliggende fantastiske 
strande, tage dykkercertifikat, snorkle, dyrke yoga, trekke i smuk natur, tage på flere 
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”Spanskundervisningen var fantastisk fordi vores 
lærer gjorde det super spændende.” – Ditte



haft det sjovt og har oplevet fællesskabet på en intens og alternativ måde. Du får et godt fundament for at 
forstå, hvordan fysisk aktivitet, bevægelsesglæde og livsstil har betydning for dit engagement, din energi 
og din motivation. Den personlige udvikling retter sig mod at du finder dine stærke sider, fremtidsmål og 
får fokus på hvad der er det vigtigste for dig. Vi vil inspirere dig til nytænkning og give dig mod på at træffe 
beslutninger om fremtiden.

Spanskundervisningen varetages af lokale undervisere. I bliver første dag inddelt efter niveau, så alle 
får mest muligt ud af undervisningen. Underviserne vil tage udgangspunkt i Costa Ricas kultur, mad og 
livsstil. I skal bl.a. danse salsa, på udflugter og høre latinamerikansk musik. 

Du har mulighed for at vælge at få undervisning i Sport & Personligt Drive eller 
intensiv spansk. I faget Sport & Personligt Drive skal I benytte landets fantasti-
ske natur og de muligheder den giver. Fokus er på træning og selvudvikling, hvor 
målet er at du kommer hjem med fornyet energi, med top motivation samt har 
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”Om aften faldt vi i søvn til brølearberndes 
”godnatsang” inde fra junglen”. – Gry
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5 UGERS TUR

REJSEBREV
”Sommer og sol! Der er for mig ikke noget, der 
er bedre! Jeg har altid elsket at rejse, og jeg 
har rejst en hel del efter gymnasiet. Jeg blev 
færdig i sommers som pædagog, og så måtte 
det være tid til endnu en rejse. Men hvad og 
hvor? 
Der var ikke rigig nogle der havde råd og tid 
til at rejse i den periode, hvor jeg ønskede at 
rejse, så da jeg faldt over Dansk Studie Cen-
ter på nettet, var jeg ikke i tvivl. Det skulle da 
være Costa Rica, og så kom jeg på højskole 
igen. :-) 

Det er en god blanding af hverdag og skole, 
samlede arrangerede eventyr/ture og egne 
ture i friugerne. Det er sveden værd, at man 
kan stå op hver morgen og spise pomelo el-
ler mango plukket i træerne foran huset, el-
ler ligge og nyde solen ved poolen, mens den 
ene leguan efter den anden pusler i buskene, 
og brøleaberne råber fra et træ tæt på. 

Pura vida og tak for et dejligt ophold i Coco!” 

Mvh. Pernille

Ankomst til Costa Rica, hvor den første uge står på 
spændende rundrejse i Costa Ricas smukke regn-
skove. Du skal overnatte i junglen og opleve de fan-
tastiske naturoplevelser og det mangfoldige dyreliv.

Uge 1 ANKOMST TIL COSTA RICA

Mættet med oplevelser er det blevet tid til spæn-
dende undervisning i Spansk eller Sport og Person-
ligt Drive. Du lærer om landet og får styrket dine 
sproglige kompetencer eller brugt de fantastiske 
kulisser til at udfordre dig selv fysisk og psykisk.

Uge 2-4 UNDERVISNING

Inden hjemrejse har du nogle fridage, hvor du kan 
nå at få udforsket det sidste af Costa Rica inden 
turen går mod Danmark.

Uge 5 FRITID OG HJEMREJSE



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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