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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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NEW ZEALAND

AFREJSE

VARIGHED

TYPE

O
 JANUAR & OKTOBER 

2 & 3 MÅNEDER

HØJSKOLEOPHOLD

INKLUDERET PÅ TUREN:

5

New Zealand er landet, hvor man om hvert hjørne møder et nyt 
vidunderligt panorama. En naturoplevelse så fabelagtig, at den 
ikke kan gengives på fotos eller med ord. Man er nødsaget til at 
være en del af det, for at kunne forstå hvor storslået det er. Du vil 
se bjerge med sneklædte tinder, smukke surferstrande, grønne 
bakker fyldt med får, sol, regn, hvaler og delfiner, vulkaner og 
uendelige adrenalinpumpende aktiviteter.

• Flybillet tur/retur fra Danmark til New Zealand 
• Transport til og fra lufthavnene på New Zea-

land
• Indkvartering under hele opholdet på dejlige 

bosteder
• Velkomst - og afskedsmiddag
• 80 timers undervisning i Kommunikation & 

Personlig Udvikling 
• 20 timers undervisning i New Zealands Kultur 

& Historie (kun på 3 mdrs. kurset) 
• 45 timers undervisning i Sport, Krop & Per-

sonligt Drive (kun på 3 mdrs. kurset)
• Kursusbevis
• 1 måneds spændende rundrejse på New 

Zealand
• 3 timers hvalobservationstur (kun på 3 mdrs. 

kurset)
• Svømning med vilde delfiner i åbent hav (kun 

på 3 mdrs. kurset)
• Havkajakking og overnatning på husbåd i Bay 

of Islands (kun på 2 mdrs. kurset) 
• Udflugt til og vandretur rundt om Lake Mathe-

son
• Besøg til New Zealands højeste bjerg, Mount 

Cook
• Gletscher hike med instruktør
• Besøg til pandekageklipperne ved Punakaiki
• Vulkantrekking tur
• Guided besøg til Wai-O-Tapu Thermal Land
• Dansk leder under hele opholdet
• Informationsmøde inden afrejse
• Bidrag til Rejsegarantifonden (Nr. 1224) 



RUNDREJSE 

være arrangeret spændende udflugter og aktiviteter samt masser af teambuilding, så du hurtigt lærer de 
andre at kende. 
3 måneders turen starter på Sydøen af New Zealand, hvor du bl.a. skal svømme med delfiner i åbent 
hav, på hvalsafari i Kaikoura og til fods udforske New Zealands højeste bjerg. Din introtur slutter på stu-
diecenteret i Queenstown, hvor du de næste 3 uger have skal spændende undervisning i Kommunikation 
& Personlig Udvikling. Efter undervisningen begynder den kontrastfyldte rejse gennem New Zealands 
fascinerende natur. Turen er planlagt, så du stopper ved alle New Zealands højdepunkter, så du får set 
hele landet fra syd til nord. Du skal bl.a. bestige Fox gletsjer bevæbnet med isøkser og gå rundt om 
Lake Matheson, hvor New Zealands højeste bjerg spejler sig. Du skal køre langs kysten til Punakaiki, 
hvor der er pandekageformede klipper. Kontrasterne fortsætter gennem landskaber med grønne bak-
ketoppe, bjergsider med vandfald, skove og landbrugsområder til solskinsbyen Nelson og hovedstaden 
Wellington. Du skal opleve Tongariro National Park, hvor du har mulighed for at tage på New Zealands 
smukkeste heldags vandretur over et vulkansk område og Rotorua, hvor du vil opleve aktive gejsere, 
boblende mudderpøle og varme kilder. Sidste stop på din rundrejse er Waitomo Caves, hvor du skal se 
drypstenshuler, som oplyses af utallige små glødeorme der hænger ned fra loftet. Rundrejsen slutter i 
charmerende Paihia, hvor du skal have undervisning i New Zealands Kultur & Historie samt Sport, Krop 
& Personligt Drive. (2 måneders holdet rejser fra Nord til Syd, men indeholder de samme højdepunkter.)

Denne tur er en lang og intensiv oplevelsesrejse med stor variation og mange kon-
traster. Din rejse vil byde på storslåede naturoplevelser, hvor du kommer fra den ene 
ende af landet til den anden. Turen starter med en uges spændende introduktion til 
New Zealand, hvor du præsenteres for den lokale kultur, natur og historie. Der vil 
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NEW ZEALAND NEW ZEALAND NEW ZEALAND

”På sejlturen tilbage kom legesyge delfiner 
helt tæt på vores båd.” – Christina



INDKVARTERING

af smukke bjergtinder, pyntet med grønne grantræer og en stor blå sø. Queenstown er New Zealands 
bedste sted for ekstremsport og adrenalinpumpende aktiviteter. Her bor du på en del af en større lodge 
i hyggelige huse, der alle har toiletter, flere bad, opholdsrum med tv, køkken og terrasse. I bliver mel-
lem 7 og 15 personer om at dele disse fællesarealer, mens I sover i værelser med plads til mellem 2-3 
personer.
Studiecenteret i Paihia ligger på Nordøen. Paihia er en fantastisk hyggelig lille by, som er Northlands 
centrum for turisme og mange rejsende kommer for at nyde området, det varme klima og de smukke 
strande. Du skal bo på en dejlig lodge, der ligger centralt og tæt på standen. 

På rundrejsen i New Zealand indkvarteres du på hyggelige vandrehjem, som alle lig-
ger godt i forhold til aktiviteter. Alle steder har tilgang til køkken, så I selv kan lave mad 
og der er hyggelige opholdsrum, hvor der ofte vises film eller hygges med spil.
Studiecenteret i Queenstow ligger midt på Sydøen i en fantastisk dal, der er omgivet 
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NEW ZEALAND NEW ZEALAND NEW ZEALAND

”Alt fra Bungy Jump, skydive, rafting og surfing 
til noget af verdens smukkeste natur!” – Emil



”Jeg kan ikke sige andet end: Spring ud 
i det! Du vil aldrig fortryde det!” – Maibrit



pende aktiviteter som skydiving, bungy jump og white water rafting. Du kan også tage ned til havnen og 
slappe af på det dejlige græsareal med en god bog, gå på café eller slentre rundt i den hyggelige by. Om 
aftenen kan I grille sammen eller liste op i spa’en og sidde i det boblende varme vand og se solen gå ned 
over bjergene.
Solskinsbyen Paihia byder også på mange spændende fritidsaktiviteter. Du kan dykke, tage på kajak- el-
ler cykelture, tage på snorkel – eller bådture, arrangere fodbold- og rundboldturneringer og dyrke fitness 
eller yoga. Du kan også tage ned til stranden og bade eller slappe af i skyggen med en god bog. 
I weekender og friuger har du mulighed for at tage ud og opleve nogle af de utallige aktiviteter, som de 
fascinerende omgivelser tilbyder. Der er mulighed for at lave ture individuelt eller sammen med gruppen 
- du bestemmer. Du kan tage på farmstays, rideture, besøge vingårde, tage et surfkursus eller opleve et 
af de områder, hvor Ringenes Herre blev optaget.

Efter undervisningen har du tid til at lave lige hvad du har lyst til. New Zealand byder 
på utallige muligheder, hvor kun fantasien sætter grænser. 
I New Zealand er der aktiviteter med noget til enhver smag. Du kan bl.a. trekke i det 
smukke landskab der omgiver Queenstown eller prøve kræfter med adrenalinpum-
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”Vores lærers entusiasme og passion for sit arbejde skinnede 
tydeligt igennem undervisningen.” – Anne-Marie



blive klogere på dig selv, dine styrker og på hvordan du når de mål, der er vigtige for dig i livet. 
På 3 måneders holdet er der også undervisning i New Zealands Kultur & Historie og i Sport, Krop & Per-
sonligt Drive. I New Zealands Kultur & Historie undervises du af lokale instruktører med stort kendskab til 
New Zealand og maoriernes kultur. Det er vigtigt for os at du bliver mere end en turist i New Zealand og 
at du lærer om befolkningen, kulturen, historien, religionen og naturen gennem udflugter til lokale steder 
og seværdigheder. Undervisningen vil være en integreret del af din rejse gennem New Zealand. 
I Sport, Krop & Personligt Drive undervises du af en dygtig dansk underviser. Du skal lære gennem krop-
pen og undersøge hvor din personlige – og kropslige – grænser er. I skal udnytte New Zealands fantasti-
ske 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. 
Vores mål generelt med undervisningen 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 uddan-
nelse, 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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”Fantastisk følelse, at kunne læne sig tilbage og bare nyde turen, 
mens vores danske leder stod for alt det praktiske.” – Karina
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2 MÅNEDERS TUR

3 MÅNEDERS TUR

Spændende rundrejse gennem New Zealands fa-
scinerende natur. Du skal bl.a. se Waitomo, Ro-
torura, Tongariro National Park og storbyen Wel-
lington. Herefter går turen videre til solskinsbyen 
Nelson på Sydøen. 

Uge 2-3 RUNDREJSE 

Ved ankomst til Queenstown får du en masse prak-
tiske informationer om hiking, hvorefter du har nog-
le fridage til at udforske den kontrastfyldte natur. 
Der er undervisning i Kommunikation & Personlig 
Udvikling om formiddagen.

Uge 4-7 FRIDAGE OG UNDERVISNING

Den første uge byder på spændende oplevelser! 
I  Auckland skal du opleve byens seværdigheder, i 
Paihia skal du havkajakke og overnatte på husbåd 
i det eksotiske Bay of islands. 

Uge 1 INTROREJSE PÅ NORDØEN 

Du har en friuge, hvor du har mulighed for at rejse 
rundt på egen hånd eller i mindre grupper. Du har 
også mulighed for at blive i Queenstown og udfor-
dre alle dine personlige grænser med alverdens 
ekstremsportsaktiviteter hvorefter turen atter går 
mod Danmark. 

Uge 8-9 FRIUGE OG HJEMREJSE

Ved ankomst til Queenstown har du fridage til at ud-
forske den kontrastfyldte natur. Der er undervisning 
i Kommunikation & Personlig Udvikling om formid-
dagen.

Uge 2-6 FRIDAGE OG UNDERVISNING

Du har en friuge, hvor du har mulighed for at rejse 
rundt på egen hånd eller i mindre grupper. Du har 
også mulighed for at blive i Queenstown og udfor-
dre alle dine personlige grænser med alverdens 
ekstremsportsaktiviteter. 

Uge 7 FRIUGE

Den første uge byder på spændende oplevelser! 
Du skal bl.a. svømme side om side med vilde del-
finer, observere hvaler og sælkolonier i Kaikoura 
inden ugen slutter i adrenalinbyen Queenstown.

Uge 1 RUNDREJSE PÅ SYDØEN 

Rundrejse gennem New Zealands fascinerende 
natur. Du skal bl.a. bestige Fox gletsjer, gå rundt 
om Lake Matheson, nyde strandene i solskinsbyen 
Nelson, opleve storbyen Wellington og Waitomo 
Caves.

Uge 8-9 RUNDREJSE

Undervisning i New Zealands Kultur & Historie og 
i Sport, Krop & Personligt Drive. Du skal udnytte 
New Zealands fantastiske kulisse og opleve spor-
tens udfordringer i alt fra ekstremsport og holdsport.

Uge 10-12 UNDERVISNING

Du har nogle fridage i Paihia inden du rejser videre 
til Auckland, som er New Zealands største by.

Uge 13 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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