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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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De Dansk Vestindiske Øer ligger som lysende perler på 
en snor i det azurblå Caribiske Hav med perfekt klima og 
masser af eventyr over og under vandet. De gamle danske 
øer byder på masser af historie og afslapning ved de hvide 
sandstrande i smukke laguner. Mexico er en vidunderlig 
blanding af historie, indiansk kultur, fantastiske strande, 
latinamerikansk stemning, lækker mad og smilende me-
xicanere. Mexico er farverig, og man bliver henført af dets 
vuggende rytmer og glade stemning. Herfra kommer du 
helt sikkert hjem med uforglemmelige minder og en god 
følelse i maven. 

•	Flybillet tur/retur fra Danmark til Dansk    
Vestindien og retur fra Mexico

•	Flybillet fra Dansk Vestindien til Mexico
•	Transport til og fra lufthavnene på rejsen
•	Logi i hele perioden i delt værelse
•	Velkomstmiddag og morgenmad i 13 

nætter
•	100 timers undervisning i Kommunikation, 

Personlig Udvikling og Afklaring samt 
Teambuilding og Samarbejde 

•	15 timers undervisning i Dansk Vestindi-
ens Kultur & Historie

•	Kursusbevis
•	3 ugers spændende rundrejse på De 

Dansk Vestindiske Øer med lokal trans-
port,	mange	udflugter	og	entréer

•	Heldagsudflugt	til	Salt	River	Bay	med	
bl.a. havkajakking 

•	Snorkelture
•	Vandretur gennem nationalpark
•	Fly mellem øerne på Dansk Vestindien 
•	Dansk leder under hele opholdet
•	 Informationsmøde inden afrejse
•	Personlig afsendelse af gruppen fra Ka-

strup Lufthavn
•	Brev med detaljeret information om rejsen 

inkl. pakkeliste
•	Bidrag til Rejsegarantifonden (Nr. 1224) 



RUNDREJSE 

gamle plantager. Derudover skal I på snorkeltur og på et af Caribiens bedste trek gennem tæt tropeskov 
og	summende	enge.	I	flyver	videre	til	Mexico,	hvor	I	starter	med	at	have	en	friuge	til	at	tage	rundt	og	
udforske området. Du kan tage over til øen Cozumel, som er et af Mexicos bedste dykkersteder, besøge 
historiske	steder	med	mayaruiner,	som	Chichén	Itza	eller	Tulum	ruinerne,	der	ligger	ubeskriveligt	smukt	
ud til det azurblå caribiske hav. Det bliver en oplevelsesuge, hvorefter den spændende undervisning i 
Kommunikation, Personlig Udvikling og Afklaring samt Teambuilding og Samarbejde indledes. Efter 4 
intense uger med fokus på dig, har du nogle fridage til at nyde de sidste varme solstråler og dykke eller 
bade en sidste gang i det caribiske hav.

Denne rejse er en fantastisk kombination af historie, kultur og lækre strande. Op-
holdet indledes på Dansk Vestindien, hvor en dygtig lokal guide tager jer med på en 
”rejse tilbage i tiden”, og undervejs får I et indblik i øernes spændende historie. I skal 
også på kajak- og vandreture i smukke naturområder og besøge et historisk fort og 

6

DANSK VESTINDIEN/MEXICO DANSK VESTINDIEN/



DANSK VESTINDIEN/MEXICO DANSK VESTINDIEN/

”Vi skulle derefter kravle totalt offroad i vores 
flipflops for at komme ind til et smukt vandfald 
midt i skoven.” - Christina



INDKVARTERING

ens tid, med højt til loftet og store bløde sofaer. En helt unik oplevelse, som gør opholdet og historien 
levende. På St. Croix bor I på et dejligt hotel med swimmingpool centralt i Christiansted, hvor det er let 
at komme rundt i byen og ned til stranden. På St. John, som hovedsageligt er dækket af nationalpark, 
indkvarteres I i lejligheder/hytter, hvor man bor op til 4 personer sammen på værelset. Bostedet på St. 
John ligger lidt isoleret, men det er omgivet af smuk natur og dejlige strande. 
Playa del Carmen er en større og meget populær turistby i Mexico med hyggelige gader fyldt med 
spændende	butikker,	caféer,	barer,	diskoteker,	banker,	Internetcaféer	og	supermarkeder.	Hele	gruppen	
indkvarteres samlet på værelser med plads til 3 personer med eget bad og toilet samt et mindre tekøk-
ken.	Bostedet	er	omgivet	af	flere	dejlige	fællesområder	og	ligger	centralt	kun	10	min.	gang	fra	Playa	del	
Carmens skønne strand. 

I kommer til at bo på alle Dansk Vestindiens 3 øer under opholdet, og indkvarteringen 
på de tre øer foregår på meget forskellig vis. På St. Thomas, som byder på en masse 
historie og butikker, bor I centralt i et historisk område, i et fantastisk hus fra koloni-
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”Vi bor heldigvis lige ned til vandet, så 
bliver det for varmt for os, kan vi altid 
lige tage os en dukkert i havet.” - Helene 



”Vi holdte Caribian Night, spiste en lækker buffet 
lavet af alt muligt forskelligt, lokal mad.” – Helene 



lyst til at være aktiv, kan du gå ture i regnskoven eller prøve kræfter med beachvolley, dykning, snorkel- 
eller bådture, havkajakken, rideture, yoga eller du kan spille spil med vennerne. 
Playa del Carmen er en turistby, hvor aktivitetsudbuddet er uendeligt. Du kan f.eks. dykke, danse salsa,  
svømme	med	delfiner,	shoppe	eller	fordybe	dig	i	den	lokale	kultur.	I	friperioderne	er	der	gode	muligheder	
for at rejse rundt på egen hånd eller i mindre grupper.

Undervisningen	finder	sted	om	formiddagen,	hvorefter	du	har	fri	til	at	lave	lige,	hvad	
du har lyst til. På De Dansk Vestindiske Øer kan du tage ned til stranden og bade i det 
dejlige varme vand, få noget sol eller slappe af i skyggen med en god bog. Hvis du har 
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HVERDAG OG FRITID
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”Jeg har flyttet mine egne grænser, udfordret 
mig selv og er på den måde blevet stærkere 
og mere livserfaren, synes jeg.” - Frederikke



faglige kompetencer, og du får praktiske redskaber til, hvordan du bliver bedre til at kommunikere samt 
vælge at fokusere på det, der betyder noget for dig. Du får større indsigt i dine drømme, mål og ønsker 
for livet, og får større bevidsthed om dine stærke sider. Kurset byder også på sjove og udfordrende sam-
arbejdsøvelser og er en rigtig god vinkel til at få fokus på at få det bedste ud af alle. 
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.

I Mexico får du et 4 ugers undervisningsmodul i Kommunikation, Personlig Ud-
vikling og Afklaring samt Teambuilding og Samarbejde. Du undervises af en 
spændende dansk instruktør. Forløbet har fokus på at udvikle dine personlige og 
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UNDERVISNING
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”Det har været en helt fantastisk oplevelse, og 
jeg ville aldrig bytte den for noget.” - Louise
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2 MÅNEDERS TUR

Der er arrangeret kajak- og vandreture i de fantastiske naturområder på 
Dansk Vestindien og besøg til et gammelt fort, senatsbygninger, romdestil-
lerier og gamle plantager. Du skal også ud at bade i det azurblå caribiske 
hav, på snorkeltur og nyde solens stråler under et palmetræ.

Sidst	i	3.	uge	af	opholdet	flyver	du	videre	til	det	dejlige	Mexico,	hvor	du	kan	
tage	ud	at	svømme	med	delfiner,	tage	dykkercertifikat	ved	øen	Cozumel	–	
som regnes for at være et af Mexicos bedste dykkersteder, shoppe i byens 
store udvalg af butikker eller tage ud til de verdensberømte mayaruiner som 
Chichén	Itza	eller	Tulum-ruinerne.

Du har Kommunikation, Personlig Udvikling, Afklaring samt Teambuilding 
og Samarbejde om formiddagen og eftermiddagen er fri til at tage på snor-
kel- eller bådture, rideture, havkajakke, windsurfe, dyrke yoga, danse sal-
sa, lære spansk eller fordybe dig i den lokale kultur.

Undervisningen afrundes og du kan alene eller sammen med nogle fra 
gruppen bruge de sidste fridage til at tage ud at se lidt mere af landet. Du 
kan f.eks. tage en tur op langs kysten, på cykeltur i nærområdet eller bade 
i	én	af	de	mange	cenotes,	en	slags	undervandsgrotte	med	drypstensforma-
tioner, som er verdens største, underjordiske vandsystem. Disse er utrolig 
smukke og helt sikkert et besøg værd.

Uge 1-2 ANKOMST TIL DANSK VESTINDIEN

Uge 3 FRIUGE I MEXICO

Uge 4-7 UNDERVISNING I MEXICO

Uge 8 FRIDAGE 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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