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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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Se anmeldelser på trustpilot.dk
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PERU, CUBA & COSTA RICA
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O
 SEPTEMBER

3 MÅNEDER

HØJSKOLEOPHOLD

INKLUDERET PÅ TUREN:
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Peru, Cuba og Costa Rica byder på fantastiske kontraster. Peru 
byder på dramatisk og storslået natur og fantastisk inkahistorie, 
på Cuba vil du opleve en autentisk og intensiv kultur, med ame-
rikaner-flydere, salsarytmer og cubanske cigarer. I Costa Rica 
vil den smukke frodige natur og afslappede stemning, få dig helt 
ned i gear efter nogle intensive måneder.

• Flybillet tur/retur fra Kastrup med indrejse til 
Peru og hjemrejse fra Costa Rica

• Flybillet fra Peru til Cuba og fra Cuba til Costa 
Rica 

• Fly fra Lima til Cusco
• Logi på dejlige bosteder i hele perioden
• Velkomstmiddag og mange måltider på Cuba
• Morgenmad alle dage i Peru samt 3 måltider 

på introturen 
• Byrundtur i Lima med besøg til historisk cen-

trum og lokalt marked
• Vandretur i Sacred Valley
• Undervisning om Inkaernes historie og kultur 

af lokal guide
• 2 dages byrundtur i Havana og byrundtur i 

Trinidad med lokal guide
• 2 dages salsaundervisning med privatlærer 

på Cuba
• Udflugt til Casa Musica i Havana og Trinidad
• Rundtur i Vinales og besøg hos lokale tobaks-

bønder
• 4 dages udflugter i Costa Ricas National Park 

med bl.a. flodsejlads, bådture til eksotiske 
strande, snorkelture og vandreture i regnsko-
ven for at observere dyrelivet

• Byrundtur i San Jose med besøg til Plaza la 
Cultura og nationalmuseet 

• 60 timers undervisning i Sport, Krop & Per-
sonligt Drive

• 60 timers undervisning i Spansk
• Kursusbevis
• Dansk leder under hele opholdet
• Informationsmøde inden afrejse
• Personlig afsendelse fra Kastrup lufthavn
• Bidrag til Rejsegarantifonden (Nr. 1224)



RUNDREJSE 

rundrejse, hvor du undervises i Salsa og Cubas spændende historie. Herefter fortsætter oplevelserne i 
Costa Ricas nationalpark Corcovado. På bådture ned ad Sierpe floden, skal I udforske dyrelivet, der bl.a. 
byder på papegøjer, aber og dovendyr. Med overnatning i junglen, venter de mest fantastiske naturop-
levelser. Derefter er der undervisning i Sport, Krop & Personligt Drive på studiecenteret, der ligger ned 
til havet.

Rejsen starter i Peru, hvor du bl.a. skal opleve de smukke Andesbjerge i Sacred Val-
ley, hvor du skal vandre på de gamle inkaruter, overnatte i telt og sidde ved lejrbålet 
og høre om inkaernes historie og kultur. Efter undervisningen i Spansk fortsætter 
turen til Cuba, hvor du får lov til at mærke Cubas intense stemning på den autentiske 
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PERU/CUBA/COSTA RICA PERU/CUBA/COSTA RICA

”Jeg har oplevet ting, jeg aldrig troede, at jeg skulle opleve og kastet 
mig ud i og mødt de mest fantastiske mennesker.” – Christian



INDKVARTERING

Cuba er en unik oplevelse med blomstrende kulturliv, amerikanerbiler og smukke landskaber. Du skal 
bo i Havana, Trinidad og Vinales, der alle har noget forskelligt at byde på. Havana er fyldt med kultur og 
latinamerikanske rytmer, Trinidad giver dig indblik i det provinsielle Cuba og Vinales ligger midt i bjergene 
og er centrum og tobaksmarker. 
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 og du kommer hurtigt til at forstå hvad ”pura vida” betyder. Studiecenteret ligger i den hyggelige by 
Tamarindo der er tæt pakket med små hyggelige caféer, restauranter og barer. Samtlige steder bor I 2-4 
sammen, som alle har god beliggenhed i forhold til strand, sights m.m. 

Peru byder på dramatisk natur og I indkvarteres i den gamle inkaby Cusco, der er 
omgivet de fantastiske 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. 
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”Rejsen har bare forbedret mig, og givet mig en masse 
livserfaring - og det var også det jeg kom efter.” – Sofie



”Selvom turen kan være hård, mister man først rigtig pusten 
når man nyder udsigten fra toppen af bjerget.” – Jørgen



natur, havkajakke, danse salsa, snorkle, cykle til de nærliggende fantastiske strande, spille volleyball 
med de lokale, bade i en fantastisk cenotes eller dyrke yoga. Derudover er der utallige af kulturelle sights 
i byerne. Du kan bl.a. gå i Inkaernes fodspor i Peru, vandre i Costa Ricas tætte regnskov og besøge 
spændende kolonibyer på Cuba.
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 udforske Lurín dalen i Peru og surfe ned af store sandklitter eller tage 
til Costa Ricas dykkersted Playas del Coco og opleve livet under vandets overflade.

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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”Jeg har lært mig selv bedre at kende og 
er blevet bevidst om den, jeg er.” – Ida



Du skal derudover også have undervisning i Cubas historie.
I Costa Ricas undervises der i Sport, Krop & Personligt Drive af en dygtig dansk underviser. I skal lære 
gennem kroppen og undersøge hvor jeres personlige – og kropslige – grænser er. I skal udnytte Costa 
Ricas fantastiske kulisse til at opleve sportens udfordringer. Faget kobler træning, kost og selvudvikling 
mod at give dig mere overskud og få viden til hvordan du kan gøre en forskel for dig selv, din krop og 
psyke. 

Spanskundervisningen i Peru varetages af lokale undervisere, og vil tage ud-
gangspunkt i Peru spændende kultur og historie. På Cuba skal du lære at danse 
salsa, hvor en privatunderviser vil forberede dig på besøg til Casa Musica, hvor 
du kan mærke den autentiske stemning mellem eksotiske rytmer og cuba libres. 
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”Jeg har oplevet fantastisk natur og kultur, flyttet mine personlige grænser 
og har lært de mest fantastiske 29 personer at kende.” – Karina
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3 MÅNEDERS TUR

Ankomst til Peru, hvor fantastiske oplevelser ven-
ter. Du skal bl.a. se Andesbjergene med glitrende 
bjergtinder, vandre på gamle inkaruter og opleve 
den unikke stemning blandt Inkafolket.

Uge 1 ANKOMST TIL PERU

3 spændende uger med undervisning i Spansk af 
lokale dygtige undervisere. 

Uge 2-4 UNDERVISNING PERU

I har en friuge i Peru, hvor I har muligheden for at 
rejse rundt på egen hånd og gå i Inkaernes fodspor 
til Machu Picchu, opleve de flydende øer ved Lake 
Titicaca eller surfe ved de nordlige strande. 

Uge 5 FRIUGE

Det er blevet tid til at tage afsked med Peru og fort-
sætte oplevelserne på Cuba, hvor du får det auten-
tiske Cuba helt ind under huden. Du skal opleve 
Havana, Trinidad og Vinales og have undervisning 
i salsa og Cubas historie. 

Uge 6-8 RUNDREJSE PÅ CUBA

Efter rundrejsen venter 3 ugers undervisning i 
Sport, Krop & Personligt Drive af en dygtig dansk 
underviser.  

Uge 10-12 UNDERVISNING

Du har en uges fri i Costa Rica, hvor du bl.a. kan 
tage til Monteverde, der byder på utallige aktiviteter 
i den omkringliggende jungle, inden det er blevet tid 
til at rejse hjem til Danmark.

Uge 13 FRIUGE OG HJEMREJSE

Det er blevet tid til at rejse videre til Costa Rica, 
hvor en fantastisk rundrejse venter. I hovedstaden 
San Jose venter kulturelle sights inden du rejser 
over bjergene til en af Costa Ricas utallige national-
parker. Her skal du udforske dyrelivet og overnatte 
i regnskoven.

Uge 9 RUNDREJSE I COSTA RICA



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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