
DSC SPECIAL EDITION TOUR

Ecuador, Galapagos, Costa Rica, Cuba & Mexico! 

Oplev det bedste af latinamerikansk kultur, natur og dyreliv.

AFREJSE: 6. oktober til 18. december 2015

59.900 kr. OBS: kun 5 pladser til denne pris!

Dette er en special rejse, der kun kører i efteråret 2015, og der er derfor få 
ledige pladser tilbage. Tilmelding til ’LATINAMERIKA SPECIAL TOUR 2015’ 
kan kun ske via mail til info@danskstudiecenter.dk

TILMELDING:

PRIS:

Oplev Ecuadors smukke Andesbjerge, ækvatorpunktet, den frodige Amazonjungle, lokale indianermarkeder, Galapa-
gos’ fantastiske dyreliv både over og under vand, se kæmpeskildpadder, iguanaer og måske en flamingo. Dans salsa, 
se dovendyr og nyd livet på eksotiske palmestrande i Costa Rica, mød fortiden på Cuba mellem historiske bygninger, 
gamle amerikanske flydere og cubanske cigarer, se imponerende mayaruiner og spis god krydret mad i Mexico. Kombi-
nationen af disse fem steder er intens og byder dig på det bedste af kultur, natur og historie.

De første 2 uger er du på en intens rundrejse i Ecuador og på Galapagos, hvor der er fokus på kultur og natur. Herfra fort-
sætter turen med en måned i Costa Rica, hvor du kommer ud og overnatter i junglen og besøger fantastiske naturparker 
med gode muligheder for at spotte dovendyr, delfiner og hvaler. Herefter 2 ugers undervisning i Sport, Krop & Personligt 
Drive, efterfulgt af en lille friuge i Costa Rica. På Cuba kommer du til at få en autentisk og intens kulturel oplevelse på en 
to ugers rundrejse - oplev det, mens du stadig har chancen! Sidst men ikke mindst afsluttes turen ved det Caribiske hav i 
Mexico, hvor du skal have tre ugers undervisning i Kommunikation & Personlig Udvikling. Området byder på fantastiske 
muligheder i fritiden med fantastiske strande, shopping, byliv, fantastiske mayaruiner og højlandet med indianere. 2½ 
måneders intens og varieret rejse med fokus på kultur, natur og personlig udvikling.



UGE 1: QUITO, ÆKVATOR, AMAZONAS & KULTUR I ECUADOR
Din fantastiske rejse starter i Ecuador hos indianerne i Sydamerikas jungle, 
hvor I fra start af bliver fuldstændig ”blown away” af den kontrast vores ver-
den byder på. De første dage bruges i historiske Quito, hvor I skal teambuilde 
og se byens seværdigheder. I skal også besøge midten af verden og stå med 
en fod på hver side af ækvator, se de gamle inkapyramider og danse salsa på 
en af de lokale klubber. Her fra går turen videre nordpå til Otavalo, hvor I skal 
opleve et af de største indianermarkeder i Sydamerika. Her kommer de lokale 
stammer langvejs fra for at sælge deres farvestrålende varer. Her er den før-
ste projektdag indlagt, hvor I skal høre om alternativ medicin og fremstilling 
af lokale klæder. 

Fantastiske Amazonas!
Det er blevet tur til at fortsætte rejsen til fantastiske Amazonas! Her skal I 
vandre i regnskoven og besøge lokale indianerstammer, som vil fortælle om, 
hvordan de lever og bruger naturen i deres ritualer. I hører om kulturen, tra-
ditionerne og landets historie. I prøver at lave chokolade og skyde efter mål 
med de lange indianske pusterør. I skal også opleve dyrelivet på helt tæt hold 
i Amazonica reservatet og udfordre jer selv, når vi tager jer på en nightwalk 
(frivillig) i Amazonjunglen for at finde slanger og edderkopper. I skal lære om 
planterne og naturmedicin. En af dagene skal I sejle med kano langt ind i 
Amazonjunglen og besøge en indianerstamme, som stadig lever helt upå-
virket af den moderne udvikling - de er blandt andet helt nøgne. I har en 
lokal indianerguide med, så I har mulighed for at stille spørgsmål. Efter nogle 
spændende dage går turen videre til Banos. Her skal I opleve smukke vand-
fald, og I har tid til at gå på opdagelse i byen og få alle indtryk af den fascine-
rende kultur helt ind under huden. I skal lave et projekt sammen med en lokal 
skole, som gerne vil lave et filmprojekt. 

UGE 2: KÆMPESKILDPADDER PÅ GALAPAGOS
I flyver nu til et af verdens smukkeste og mest fascinerende områder, med 
dyre liv og natur som ingen andre steder, både over og under vand: Galapa-
gos-øerne. Her starter opholdet med et besøg til et af de mange områder 
med de kæmpestore landskildpadder, inden I ankommer til Puerto Ayora på 
øen Isla Santa Cruz, der ligesom de andre øer er skabt af vulkansk aktivitet 
igennem flere millioner år. 
Her er 5 fridage til at opleve øerne. Galapagos byder på et væld af aktiviteter, 
bl.a. dykning, surfing, snorkling og havkajakture. Du kan besøge Charles Dar-
win Research Center og få et indblik i hans banebrydende arbejde, vandre på 
stier og i flotte naturparker, hvor du kan møde kæmpeskildpadder, iguanaer 
og pelikaner eller udforske Tortuga Bay, som med sin flotte sandstrand og det 
krystalklare vand er noget helt for sig. Livet under vand er helt unikt ved Ga-
lapagos-øerne, med kæmpe stimer af farvestrålende fisk, mange forskellige 
hajer, rokker og flotte koralrev. I selve Puerto Ayora er der mange restauran-
ter med verdens bedste køkkener repræsenteret og flere hyggelige steder at 
gå ud om aftenen. Især Avenue Charles Darwin, som strækker sig hele vejen 
op langs havnefronten, byder på masser af spisesteder og butikker. Uanset 
interesseområde kommer ugerne på Galapagos til at flyve af sted.

UGE 3: COSTA RICA, REGNSKOVE, ABER OG LIANER
I Costa Ricas hovedstad San José, møder I resten af holdet, som ikke har til 
valgt de første 2 uger af rejsen og lige er kommet hjemmefra. Her får I en 
historisk og kulturel introduktion til Costa Rica, inden I alle skal på en spænd-
ende tur til nationalparken Corcovado, der ligger i den sydlige del af land-
et. I skal sejle ned ad floder omgivet af mangrove og regnskov og udforske 
dyre livet, der blandt andet byder på papegøjer, aber, slanger, dovendyr og 
mange forskellige fuglearter. Om natten kan man virkelig høre junglen! I skal 
på vandre ture, og undervejs vil en lokal guide fortælle om det mangfoldige 
dyre- og planteliv. I skal se, hvordan Costa Ricas jungle ender brat i havet. Her 
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er mulighed for både at opleve delfiner, hvaler og havskildpadder på helt tæt 
hold. Med overnatning på en lodge midt i junglen, venter der jer de mest fan-
tastiske naturoplevelser! Om eftermiddagene er der tid til at bade og snorkle 
ved de smukke palmeklædte strande eller iagttage de berømte scarlet mar-
caw papegøjer eller tukanerne, der gemmer sig i træerne ved stranden. Der 
er endnu et pitstop i San José, inden introturen efter syv dage slutter på stu-
diecenteret i Playa Tamarindo.

UGE 4-5: SPORT, KROP & PERSONLIGT DRIVE
Mættet med naturoplevelser er det blevet tid til at begynde på undervis-
ningen. Det er lærerig, sjov og aktiv undervisning, hvor du bliver klogere på, 
hvordan du gennem en mere aktiv livsstil kan få mere overskud, energi og 
Personligt Drive. Du kommer til at planlægge dit eget program ud fra person-
lige mål. Jeres underviser vil derudover også planlægge forløbet efter jeres 
forventninger til faget. Undervisningen forløber over to sammenhængende 
uger, mandag til fredag med fire timer dagligt i alt ca. 40 timer. I weekend-
erne er der mulighed for at tage på egne ture for at se aktive vulkaner, tage 
på rideture gennem junglen eller surfe på de eksotiske strande.
Efter undervisningen er der en lille friperiode, hvor du har mulighed for at 
tage med på en tur til den aktive Vulkan Arenal, ride på hesteryg gennem 
bjergene, bade i varme kilder og gå i tågeregnskovene ved Monteverde. Tur-
en på 5 dage er ikke inkl. og koster ca. 350 USD med overnatning, transport 
og alle udflugter.

UGE 6-7: CUBA, SALSA, CIGARER OG MOJITOS!
Efter et spændende ophold i Costa Rica er det tid til at fortsætte oplevelserne 
på Cuba. Der er 2 ugers intensivt program på Cuba, hvor I får det autentiske 
Cuba helt ind under huden. De første dage bruges i Havanna, hvor der bl.a. 
er forberedelse med privatunderviser i salsa til et af ugens højdepunkter – 
besøget til Casa Musica. Her kan man mærke det autentiske Cuba mellem 
cigarer, eksotiske rytmer og Cuba Libres. I får i ugens løb også undervisning 
i Cubas historie samt kommer rundt og ser nogle af de utallige spændende 
steder i byen. I vil få følelsen af at være sat tilbage i tiden og se gamle ameri-
kanske ”flydere” køre rundt i byen blandt trillebøre og hestevogne. Havanna 
er enestående! Fra Havanna køres I til Trinidad, hvor I kan gå rundt blandt 
gamle bygninger på små brostensbelagte gader og komme helt tæt på det 
provinsielle Cuba. I indkvarteres lidt uden for byen på et hotel, der ligger på 
en smuk strand med turkisblåt vand. Her er mulighed for at kombinere kultur, 
strand og gåture i eksotisk regnskov på samme dag. Naturligvis indgår også 
her et aftenbesøg til det lokale Casa Musica for at få den autentiske følelse 
af Cuba. Fra Trinidad køres til Vinales, som ligger midt i bjergene og er cen-
trum for tobaksmarker og cigarfabrikker. I kommer ud og ser markerne og 
på vandre ture i lokalområdet og oplever, hvordan bønderne bor og lever. I 
besøger store grotter og vandrer i smukke bjergområder. Efter 2 uger på Cuba 
fortsætter opholdet med intro til Playa del Carmen i Mexico.

UGE 8-10: MEXICO VED DEN CARIBISKE KYST
Efter et intensivt ophold i Costa Rica og nogle spændende uger på Cuba rejser 
I til Playa del Carmen i Mexico, hvor det nu er tid til at fordybe sig. I løbet af 
de næste tre uger skal du have undervisning i Kommunikation & Personlig 
Udvikling af en inspirerende dansk underviser. Undervisningen strækker sig 
over tre sammenhængende uger, mandag til fredag med fire timer dagligt, i 
alt ca 60 timer. Der er stor fokus på at give dig nogle redskaber, der styrker 
dine kompetencer, og du bliver bedre til at træffe de rigtige valg for dig.
I weekenderne byder området på rigtig mange muligheder. I kan nyde den 
fantastiske strand, tage på bådture for at se delfiner og snorkle i turkisblåt 
vand, tage dykkercertifikat, udforske dybe grotter eller gamle mayaruiner 
gemt dybt i junglen. I kan også vælge at rejse på egen hånd rundt og udforske 
nogle af Mexicos mange kulturelle og naturmæssige seværdigheder. Der er 
også mulighed for at vælge spanskundervisning i det antal timer, som man 
ønsker. Mexico byder på rigtig gode muligheder for selv at bestemme dag-
enes indhold. Tiden bliver udnyttet optimalt. Efter undervisningsperioden er 
der nogle dage til fri disposition, inden turen igen går hjem mod Danmark.



DSC’S KVALITETSPAKKE INKLUDERER ALTID:
• Dansk rejseleder under hele opholdet
• 24 timers vagttelefon, 365 dage om året
• Bidrag til Rejsegarantifonden, reg. nr. 1224
• Kursusbevis ved deltagelse i min. 80% af undervisningen
• Afrejsemøde i DK og personlig rådgivning
• Logi i hele perioden på dejlige bosteder, hoteller, hostels mm.
• Al lokal transport, entréer og lokale engelsktalende guider
• Special udviklet DSC rejseprogram til unge med fokus på kultur,

natur, personlig inspiration og eventyr

INKLUDERET:
• Flybillet med indrejse til Ecuador og hjemrejse fra Mexico
• Flybillet til Galapagos t/r
• Flybilletter mellem Ecuador og Costa Rica, Costa Rica og Cuba, Cuba og Mexico
• Alle flyskatter
• Transport til og fra lufthavnene i forbindelse med ovenstående fly
• Indkvartering i 2½ måned, mange steder med pool
• Teambuilding
• 100 timer undervisning af en inspirerende og dygtig dansk underviser

- 40 timers undervisning i Sport, Krop og Personligt Drive
- 60 timers undervisning i Kommunikation & Personlig Udvikling

• 2 ugers spændende rejseprogram i Ecuador med transport lokalt, entréer,
lokale engelsktalende guider, flere måltider og mange udflugter

• Otovalo indianermarked
• Kanotur i Amazonas
• Heldagstur til Huaorani-indianerne (nøgne)
• Projektdag om traditionel medicin
• Besøg til Djævlevandfaldet
• Besøg til store skildpadder på Galapagos
• 7 dages spændende introrejse med overnatning i små hytter i Corcovado

nationalpark i henhold til program med lokal transport, entréer, lokale
engelsktalende guider og udflugter

• 2 ugers spændende rundrejse på Cuba i henhold til program med lokal
transport, entréer, lokale engelsktalende guider og udflugter

• Jungleture med naturguide for at spotte dovendyr, tapirer, aber og papegøjer
• Undervisning i Salsa samt Cubas Kultur & Historie
• Bådture for at spotte delfiner og hvaler
• Morgenmad alle dage i Ecuador og på Galapagos
• 3 dage i Amazonas med fuld forplejning
• Mange måltider på introturen i Costa Rica
• Mange måltider på Cuba
• Personlig afsendelse fra Kastrup Lufthavn
• Brev med detaljeret information om rejsen inkl. pakkeliste

IKKE INKLUDERET:
• Måltider og drikkevarer udover nævnte
• Lommepenge
• Rejseforsikring og Afbestillingsforsikring
• Vaccinationer & Visum
• Ankomstskat til Galapagos (120 USD)

INKLUDERET PÅ REJSEN


