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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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INKLUDERET PÅ TUREN:
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Vietnam og Cambodja byder på kulturoplevelser af de helt store, 
hvor du ved første sekund bliver overvældet af Asiens vrimmel, 
lugte og lyde. Frodige grønne rismarker og smilende folk med 
skæve hatte, templer gemt i Cambodjas jungle, flydende mar-
keder, knallerter og billige skræddere, sol og strand, besøg på 
børnehjem og hos lokale bønder. Få indsigt i en helt anden ver-
den - oplev to af Sydøstasiens mest fantastiske steder.

• Flybillet tur/retur fra Danmark til Vietnam og 
retur fra Cambodja

• Indenrigsflyvninger i Vietnam, samt fly fra 
Vietnam til Cambodja

• Transport til og fra lufthavnene i Vietnam og i 
Cambodja

• Logi i hele perioden på dejlige bosteder 
• Velkomstmiddag
• 30 timers undervisning i Vietnams Kultur & 

Historie
• 60 timers undervisning i Kommunikation & 

Personlig Udvikling
• 40 timers undervisning i Filosofi
• Kursusbevis
• Rundrejse igennem både den sydlige, cen-

trale og nordlige del af Vietnam 
• Rundrejse i Cambodja 
• Udflugt til Saigon Waterpark
• Cykelture på landet ved Mekong Deltaet
• Udflugt til Cu Chi Tunnels
• Besøg på lokalt børnehjem
• Udflugt til Jungle Beach med overnatning og 

bål på stranden
• Havkajakking ved Halong Bay
• Overnatning i Halong Bay på kinesisk båd
• 2 dages vandretur i lokale egne ved Sapa for 

at møde etniske minoriteter
• Besøg til det verdensberømte Angkor Wat ved 

solopgang og nedgang. 
• Morgenmad alle dage og mange måltider 

derudover
• Dansk leder under hele opholdet
• Informationsmøde inden afrejse
• Personlig afsendelse af gruppen fra Kastrup
• Brev med detaljeret information om rejsen 

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



RUNDREJSE 

gen for at skjule sig for de amerikanske tropper. I skrædderbyen Hoi An kan I få syet en ny garderobe, 
cykle gennem de grønne rismarker og se hvordan risen dyrkes. Herefter ankommer I til studiecenteret, 
hvor I først får undervisning i Vietnams kultur og historie, med besøg på et børnehjem og hos lokale 
vietnamesere, og dernæst i Kommunikation og Personlig Udvikling. Fra studiecenteret i Nha Trang kom-
mer I også på snorkeltur og udflugt til de smukke Ba Ho vandfald. I Nordvietnam skal I besøge de gamle 
kvarterer i Hanoi, overnatte på en kinesisk båd i de storslåede naturomgivelser ved det berømte Halong 
Bay og på vandreture mellem etniske minoriteter i bjergene. I Cambodja skal I se det tusind år gamle 
Angkor Wat, have spændende undervisning i Filosofi og til Phnom Penh, hvor I får et indblik i landets 
grusomme historie.

Denne store kultur- og naturrejse starter midt i det sydlige Vietnam, hvor I skal op-
leve Chinatown, farverige templer og lokale markeder. I skal overnatte hos lokale 
bønder på landet, sejle på floderne og se det flydende marked i Mekong Deltaet og 
besøge de berømte Cu Chi Tunnels, som vietnameserne gravede under Vietnamkri-
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VIETNAM/CAMBODJA VIETNAM/CAMBODJA

”Mit højskoleophold i Vietnam er det bedste, 
jeg nogensinde har gjort for mig selv.” – Ida



INDKVARTERING

beliggenhed giver alle muligheder for at smutte ned på stranden, tage til det store vandland eller gå ud 
at spise. Alle indkvarteres i samme bygning i dobbeltværelser med bad, toilet, fjernsyn og køleskab. Der 
er et skønt fællesområde på øverste etage, hvor I samlet spiser morgenmad på den åbne tagterrasse 
med fantastisk udsigt til byen, bjergene og havet. Terrassen og et tilstødende lokale med aircondition kan 
også anvendes til fælles arrangementer, spil og hygge om aftenen. 
På rundrejsen i Vietnam og i Cambodja bor I hovedsageligt på pæne hoteller med god beliggenhed. Der 
vil også være et par overnatninger i de lokales huse i små landsbyer og i hyggelige bambushytter ved 
floden. 

Nha Trang er en kystby med hvide sandstrande beklædt med palmetræer. Ikke langt 
fra kysten ligger idylliske øer, der let kan nås med båd, og der er fine muligheder for at 
snorkle og bade. Studiecenteret ligger midt i centrum af Nha Trang, placeret lige ved 
butikker, restauranter, barer og kun 500 meter fra byens flotte strand. Den fantastiske 
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VIETNAM/CAMBODJA VIETNAM/CAMBODJA

”Her er generelt bare en rigtig god 
stemning iblandt os.” - Helene



”I weekenden var vi på jungle 
beach, et sandt paradis.” - Sofie



kan prøve kræfter med. Blandt de populære er beachvolley, fodbold- eller rundboldturneringer, bådture 
ud til de nærliggende øer, dykning, snorkling, fisketure, kanotur gennem den vilde natur uden for byen, 
cykelture til byens store mudderbad og varme kilder, aerobic, massage og Thai Chi. Om aftenen kan du 
sidde under palmerne i måneskin på Sailing Club til lyden af bølger og musik i 30 graders varme.
Weekender og friuger kan bruges på at tage ud og udforske Vietnams smukke højland og bo i traditio-
nelle langhuse, ride på elefanter og besøge kaffe- og teplantager. I Cambodja kan I tage ud på hesteryg 
eller ATV, gå på opdagelse i landets historie eller tage på en endagstur til de mange nærliggende øer og 
små fiskerlandsbyer. 

Nha Trang er en charmerende kystby, hvor udbuddet af aktiviteter er stort. Undervis-
ningen ligger om formiddagen, hvorefter du har fri til at lave lige det, du har lyst til. Du 
kan tage ned til stranden og bade i det dejlige varme vand, solbade eller slappe af i 
skyggen med en god bog. Hvis du vil være mere aktiv, er der utallige aktiviteter, du 
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”Der var en god blanding af rundrejse, 
undervisning og friuger.” - Louise



og inspirerende. I vil få en dybdegående viden om landets kultur, traditioner og vietnamkrigen. 
I Kommunikation og Personlig udvikling undervises I af en engageret dansk underviser. Forløbet har 
fokus på at udvikle dine personlige og faglige kompetencer og du får praktiske redskaber til, hvordan du 
bliver bedre til at kommunikere, samt vælge og fokusere på det, der er vigtigt for dig. 
I Sihanoukville, hvor I skal bo på et dejligt hotel med pool, tæt på vandet, skal I have undervisning i Filo-
sofi af en engageret dansk underviser, som vil bruge de unikke muligheder et ophold i udlandet giver for 
at stille spørgsmålstegn ved kultur og samfund.

I Vietnams kultur og historie undervises du bl.a. af vores danske leder, som fast 
bor i Vietnam med sin familie, og af lokale vietnamesere. Den aktive undervis-
ning byder bl.a. på besøg hjemme hos lokale, på fabrikker, et børnehjem og til 
kulturelle seværdigheder, som tilsammen gør undervisningen mere nærværende 
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”Det har været det bedste, der er sket i mit liv. Jeg er 
blevet meget stærkere og klogere på livet siden.” - Maria
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3 MÅNEDERS TUR

Rejsen fortsætter nordpå mod Hanoi, hvor du skal 
på byrundtur, havkajakke og overnatte i Halong 
Bay. Herefter skal du til Cambodja, hvor du bl.a. 
skal se det tusindårgamle tempelkompleks, Angkor 
Wat.

Uge 8-9 NORDVIETNAM 

Ankomst til Saigon og rundrejse i det smukke Syd-
vietnam med mange oplevelser som overnatning 
hos lokale bønder, farverige templer og lokale mar-
keder, hvor du skal prutte om prisen. Fra det syd-
lige Vietnam skal du til Hoi Ann. Her kan du bl.a. få 
syet tøj hos en af byens mange dygtige skræddere. 
Efter nogle dage i Hoi Ann går turen videre til stu-
diecenteret i Nha Trang, hvor du skal bo den næste 
måned.

Uge 1-2 INTROREJSE I VIETNAM

Først et par fridage i Nha Trang, hvorefter du skal 
have undervisning i Vietnams Kultur og Historie. 
Efter undervisningen kan du bl.a. tage til stranden, 
spille beachvolley eller tage på fiske- og kanoture 
uden for byen.

Uge 3 FRIDAGE OG UNDERVISNING

Du skal besøge et børnehjem, på udflugt til Jungle 
Beach med overnatning på stranden i små hytter, 
på snorkeltur og til Ba Ho vandfaldene, som er 
kendt for de naturskønne omgivelser med natur-
skabte vandhuller. 

Uge 4 KULTUROPLEVELSER

Spændende undervisning i Kommunikation og 
Personlig Udvikling om formiddagen og herefter er 
eftermiddagene fri til at tage ud at udforske omgi-
velserne nærmere. Du kan bade, slappe af med en 
god bog og arrangere fodbold- eller rundboldturne-
ringer. 

Uge 5-7 UNDERVISNING

Undervisningen i Filosofi ligger om formiddagen, så 
du kan nyde eftermiddagene ved swimmingpoolen, 
tage på stranden, slappe af i skyggen med en god 
bog, tage på cykelture, snorkle og dykke. 

Uge 10-11 UNDERVISNING

I Phnom Penh får du et indblik i landets grusomme 
historie under Pol Pots regime – men på trods af 
byens barske historie, er det også en meget char-
merende by. Fra Phnom Penh rejser du hjem til 
Danmark eller måske videre ud i den store verden. 

Uge 12 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, 
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