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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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FNI
THAILAND & BALI

AFREJSE

VARIGHED

TYPE

O
 JANUAR, MARTS & MAJ

2 eller 3 MÅNEDER

HØJSKOLEOPHOLD

INKLUDERET PÅ TUREN:
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Rejsen til Thailand og Bali er langt mere end bare en rejse til 
tropiske strande. Overalt i Thailand og på Bali møder du indtryk 
der pirrer alle sanser. De små ”klimtende” lyde af den lokale mu-
sik, smukke guldbelagte buddhaer eller pyntede guder, smarag-
dgrønne rismarker, eksotiske strande med palmer og turkisblåt 
vand, store surferbølger og vimpler der blæser i den friske brise 
fra det Indiske Ocean, orangeklædte munke, små offertempler 
eller højtidelige billeder af kongen. Lugten er krydret og eksotisk 
og den thailandske hilsen og Balinesernes varme smil får dig til 
at føle dig levende og hensat i en helt anden verden og kultur. 

•	 Flybillet tur/retur fra Danmark til Thailand/Bali 
•	 Indenrigsflyvninger	i	Thailand	
•	 Fly mellem Thailand og Bali
•	 Transport til og fra lufthavnene i Thailand og 

på Bali
•	 Logi på dejlige bosteder med swimmingpool
•	 Spændende introprogram i Nordthailand hvor 

du bl.a. skal køre i Tuk Tuk, besøge gyldne 
templer, ride på elefanter og sejle på bambus-
flåde,	se	girafkvinder,	vandre	i	smuk	natur	og	
besøge lokale landsbyer. (vinter og forårs-
hold) 

•	 Spændende introprogram på Bali hvor du 
bl.a. skal på vandreture gennem smukke vul-
kanområder, se ildshows, hinduistiske temp-
ler, gå gennem de smaragdgrønne marker og 
lære om risdyrkning og religionens betydning 
for Balineserne. (sommer)

•	 Velkomstmiddag samt morgenmad alle dage
•	 20 timers undervisning i Kultur og Historie 

UNDERVISNING I ÉN AF 3 MULIGHEDER:
•	 100 timers undervisning i Projektstyring & 

Teambuilding og Sport, Krop & Personligt 
Drive (vinter) 

•	 100	timers	undervisning	i	Filosofi	og	Kommu-
nikation & Personlig Udvikling (forår)

•	 160	timers	undervisning	i	Filosofi,	Kommuni-
kation & Personlig Udvikling og Sport, Krop & 
Personligt Drive (3 mdr.)

•	 130 timers undervisning i Sport, Krop & Per-
sonligt Drive, samt Coaching (sommer)

•	 Kursusbevis
•	 Ørundtur på Koh Samui
•	 Introduktionsdag til Bophut og lokale Samui
•	 Introduktion til Thai massage og Prøvedyk
•	 Dansk leder under hele opholdet
•	 Informationsmøde inden afrejse
•	 Personlig afsendelse af gruppen fra Kastrup
•	 Bidrag til Rejsegarantifonden (Nr. 1224) 



RUNDREJSE 

rafte	på	floder,	ride	på	elefanter,	trekke	i	nationalparker,	besøge	lokale	strammefolk,	se	smukke	vandfald	
og besøge de lokale bønder. Efter en uge spækket med oplevelser, går turen videre til studiecenteret 
på Koh Samui. Her bliver du introduceret til øen, Thaimassage og med mulighed for et prøvedyk, inden 
undervisningen begynder. 
Sommerholdet starter på Bali, og her står kultur og natur på introprogrammet, så I fra start får Balis kul-
turelle og religiøse særpræg under huden. Du skal bl.a. vandre i rismarkerne og lære om risdyrkning, se 
smukke	ildshows	udført	at	de	lokale,	på	fantastiske	vandreture	i	den	frodige	natur,	se	flotte	templer,	gå	
gennem vilkanske områder, handle på lokale markeder og se lokale kulturelle seværdigheder. Overalt 
bliver du mødt af den hyggelige klingen af musik, duften af røgelse og balinesernes gæstfrihed. 

Ved holdene (vinter + forår) der starter i Thailand, er den første uge tæt pakket med 
spændende	udflugter	i	en	god	blanding	af	kultur,	natur	og	sjove	aktiviteter	i	og	om-
kring det smukke og kulturelle Chiang Mai i den nordlige del af Thailand. Du skal 
bl.a. opleve et traditionelt danseshow, besøge gyldne templer og religiøse huler, 
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THAILAND/BALI THAILAND/BALI THAILAND/BALI

”Er det pengene værd?? JA for søren, ja ja ja.” - Romy



INDKVARTERING

hav. Bostedet er en del af et lækkert resort med skønne værelser, og det ligger helt tæt ved Bophuts 
strand og har en fantastisk have og en stor swimmingpool. Du indkvarteres i dejlige 2-3-mands værelser.

Studiecenteret på Bali ligger nær Kuta, som er Balis centrum for turisme. Kuta har en fantastisk dejlig 
stand og byder på uendelige muligheder med mange restauranter, cafeer m.m. Studiecenteret ligger et 
dejligt	område	lidt	væk	fra	de	mere	turistede	steder,	og	er	en	del	af	et	hotel	med	flotte	værelser	og	en	
lækker pool, som er et godt samlingssted for mange hyggelige timer.

På introturen i Thailand og i Bali indkvarteres du på gode hoteller, der alle har god 
beliggenhed. Studiecenteret i Thailand ligger i byen Bophut på den dejlige palmebe-
klædte tropeø Koh Samui. Koh Samui er Thailands tredjestørste ø og er en rigtig perle 
med jungledækkede bjerge, smukke vandfald og er omgivet af strande med turkisblåt 
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”Bali var mere fantastisk end jeg havde regnet med. Vulkanerne, 
befolkningen og den frodige natur gjorde stort indtryk!” – Ditte



”Thailand er et sandt paradis. Især når man rigtig får 
lov til at opleve kulturen væk fra al turismen” – Line



volley,	mountain	bike	i	bjergene	og	besøge	nogle	af	de	flotte	templer	og	Buddha	statuer.	Du	har	også	
mulighed for at rejse til de omkringliggende øer i weekenderne. 
På	Bali	er	der	gode	muligheder	for	surfing,	snorkling	og	dykning	og	du	kan	tilbringe	eftermiddagene	på	
den smukke strand eller besøge en af de mange restauranter i strandkanten. Det er let at rejse rundt på 
Bali og i weekenderne har du bl.a. mulighed for at se det mere uberørte Bali, riverrafte, tage på cykelture 
i rismarkerne, tage på vandreture op til et vulkantrater eller bungy jumpe. 

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. 
I Thailand kan du ride på elefantryg, trekke i det smukke landskab, få syet tøj hos den 
lokale skrædder, shoppe på de lokale markeder, snorkle, dyrke yoga, spille beach-
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”Min skepsis er -heldigvis- gjort til skamme og er derimod erstattet af nysgerrighed 
og positivitet omkring undervisningen og fagene generelt. Det er super!” – Anja



underviser. Du skal lære gennem kroppen og undersøge hvor dine personlige – og kropslige – grænser 
er. Du skal udnytte Thailands 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 og din krop. 
I Projektstyring & Teambuilding vil du komme til at lære at styre projekter. Du vil se nærmere på dine 
stærke sider og på hvordan du kan bidrage til teamets succes. Der ses også på idé udvikling, feedback 
og du får lov til at bidrage med din idé og lave et projekt sammen med din gruppe.
3	måneders	 holdet	 har	 yderligere	 undervisning	 i	 Filosofi	 og	Kommunikation	&	Personlig	Udvikling	 af	
kompetente	og	spændende	undervisere.	I	Filosofi	vil	undervisere	bruge	de	unikke	muligheder	et	ophold	
i udlandet giver for at stille spørgsmålstegn ved kultur og samfund. Du vil skulle tage stille til andre men-
nesker og dig selv – måske vil den stillingstagen give dig et helt nyt syn på livet. 
I Kommunikation & Personlig udvikling er der fokus på at udvikle dine personlige og faglige kompetencer, 
og du får praktiske redskaber til, hvordan du bliver bedre til at kommunikere og vælge at fokusere på det, 
der er vigtigt for dig. 
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.

Lokale guider vil undervejs på rejsen i Thailand undervise i Thailands Kultur, 
hvor der lægges vægt på, at du får en dybere forståelse og tilgang til landet, 
kulturen og befolkningen end den almindelige turist har.
Undervisningen i Sport, Krop & Personligt Drive varetages af en dygtig dansk 
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”Jeg kan kun anbefale at opleve verden, livet og 
sig selv med Dansk Studie Center.” – Anne-Marie
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2 mdr. Bali/Thailand Du har to ugers undervisning i Sport, Krop og Per-
sonligt	Drive	(vinter)	eller	Filosofi	(forår)	af	en	dansk	
kompetent underviser. 

Uge 3-4 UNDERVISNING

Du har en friuge, hvor du har mulighed for at se 
mere af Thailand. Du kan evt. rejse rundt til de nær-
liggende øer. Det er blevet tid til at rejse videre til 
Bali, hvor du har nogle fridage inden undervisnin-
gen starter.

Uge 5 FRIUGE OG REJSE TIL BALI

De første to uger af dit ophold er fyldt med spæn-
dende oplevelser i og omkring smukke Chiang Mai. 
Herefter rejser du til studiecenteret på Koh Samui, 
hvor du vil få du en dybere forståelse for Thailands 
kultur og historie. 

Uge 1- 2 INTRODUKTION THAILAND

Undervisning i Projektstyring & Teambuilding (vin-
ter) eller Kommunikation & Personlig Udvikling 
(forår).

Uge 6-8 UNDERVISNING PÅ BALI 

Du kan vælge at rejse hjem efter to måneder eller 
blive en måned til på Bali. Denne uge har du mulig-
hed for et spændende program i Ubud.

Uge 9 HJEM- ELLER RUNDREJSE

Du har tre ugers undervisning i Sport, Krop & Per-
sonligt Drive af en inspirerende dansk underviser. 
Herefter er det tid til at rejse hjem mod Danmark. 

Uge 10-12 UNDERVISNING PÅ BALI

Den første uge af dit ophold er fyldt med spænden-
de oplevelser i og omkring smukke Ubud. Du skal 
se vulkaner, gå i rismarker og lære om Balineser-
nes levevis.

Uge 1 INTRODUKTION TIL BALI

Du har tre ugers undervisning i Sport, Krop & Per-
sonligt Drive af en dygtig dansk underviser. 

Uge 2-4 UNDERVISNING PÅ BALI

De første dage i Thailand går med at lære byen og 
området at kende. Og mon ikke der bliver tid til en 
dukkert ?

Uge 5 INTRO TIL THAILAND

Undervisning i Personlig Udvikling, Kompetence-
afklaring og Målsætning af en inspirerende dansk 
underviser. Herefter har du nogle fridage inden du 
atter rejser mod Danmark.  

Uge 6-8 UNDERVISNING I THAILAND

Sommer

2-3 mdr. Thailand/Bali
Vinter og Forår



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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