
Verdensordnen ændrer sig i disse år, hvor 
den globale udvikling og vækst i høj grad 
kommer fra lande som Kina og Indien. Det 
stiller nye krav til fremtidens studerende, 
som kan uddanne sig fra uddannelses-
institutioner i hele verden og på længere 
sigt blive medarbejdere i danske og inter-
nationale virksomheder. 

En studietur til lande som Kina, Indien og 
Grønland vil give eleverne unikke indtryk 
og stor indsigt i kulturelle forskelle, øko-
nomiske dynamikker og politiske faktorer. 
En viden som oplagt kan perspektiveres 
både før og efter turen i undervisning som 
samfundsfag, religion, historie, dansk og 
billedkunst. Eller måske endda kvalificere  
et fremtidigt studievalg. 

Indien har en af verdens hurtigst voksende 
økonomier. Verdens største demokrati er 
fuld af kontraster fra det gamle Indiens 
traditioner med fx kastesystem, arven fra 
den britiske kolonitid og det hypermoderne 
Indien som sværvægter inden for økonomi 
og it. 

Kina har ligeledes været i en hastig ud-
vikling siden slut 1970’erne og er i dag 
verdens næststørste økonomi. Landet har 
nok åbnet sig mod verden med handel, 
men er stadig en et-parti-stat uden hverken 
presse- eller ytringsfrihed, opposition eller 
basale menneskerettigheder. 

Det moderne Grønland orienterer sig  
politisk og erhvervsmæssigt i høj grad  

mod udlandet, men de oprindelige rødder 
er ikke glemt. Selvom landet i 2009 overgik 
til selvstyre, er Grønland stadig en del af 
det danske rigsfællesskab. 

Albatros’ landekontorer i Indien, Kina og 
Grønland har stor ekspertise og gode kon-
takter i de respektive lande, og  gør det 
muligt for os at sammensætte en rejse, som 
passer præcis til jeres behov. I det følgende 
oplæg kan du se, hvordan en studierejse  
arrangeret af Albatros Travel kan se ud. 

Læs mere på:
www.albatros-travel.dk/studierejser
eller kontakt Jacob Bertelsen,
tlf. 36 98 98 98 / mobil 20 30 67 29, 
e-mail: grupper@albatros-travel.dk

Oplev Grønland
Bygden Kangerlussuaq er det perfekte sted at møde den storslåede 
grønlandske natur og historie. Kun 4 timers flyvning fra København, i 
bunden af Søndre Strømfjord, ligger den tidligere amerikanske flybase, 
hvor vi indkvarteres på vandrehjemmet Old Camp. I de følgende dage 
oplever vi områdets lokalhistorie, den grønlandske natur og dyrelivet, 
med gode chancer for at møde moskusokser, rensdyr, polarræve og 
sneharer. Vi vandrer en tur i det spændende tundralandskab, og vi gør 
som polarforskeren Fridtjof Nansen og overnatter i telt på den enorme 
grønlandske indlandsis.

Dagsprogram
Dag 1 København – Kangerlussuaq. Infomøde, køretur rundt  
i området m. besøg ved muséet og hundegård.
Dag 2 Udflugt til Tacan-fjeldet. Vi kører op til toppen og  
går selv hjem igen gennem den flotte natur. 
Dag 3 Ud til Indlandsisen m. isvandring og overnatning i telt 
på Camp Ice Cap.
Dag 4 Formiddagen ved indlandsisen, eftermiddagen i Kangerlussuaq.
Dag 5 Skolebesøg om formiddagen, eftermiddagen fri til  
egne oplevelser.
Dag 6 Kangerlussuaq – København.

Pris pr. person fra kr. 9.998,-
PRISEN INKLUDERER  Dansk rejseleder, fly København – Kangerlussuaq t/r, 
indkvartering i delt dobbeltværelse m. køjeseng på Old Camp og delt 2-mands 
telt på Camp Ice Cap, helpension (frokostsandwich og aftensmad leveres til 
Camp Ice Cap), skatter og afgifter.

Udvid horisonten på 

studierejsen

REJS MED HJERTE, HJERNE OG HOLDNING



Kina – fra nord til syd 
Vi begynder rejsen i den tidligere kejserby Beijing, hvor vi ser Den Kinesiske Mur,  
Den Himmelske Freds Plads og Den Forbudte By. Fra Beijing kører vi til Shanghai 
med det nye hurtigtog. Shanghai lever godt op til det moderne navn som super-
byen, der i glimt viser hele verdens fremtid. Vi stiger op til 88. etage i Jin Mao-
bygningen, ser den kæmpemæssige havnefront fra vandsiden og besøger den 
idylliske kanalby Luzhi i Yangtzedeltaet. 

På denne specialrejse er der indlagt to skolebesøg, hvor vi får mulighed for at 
komme helt tæt på det kinesiske skolesystem: en moderne skole i Beijing og en 
landsbyskole i Shanghai-området. Rejsen giver et godt billede af Kina som den 
nye stormagt i verdenssamfundet.  

Dagsprogram
Dag 1-2 København – Beijing. Himlens Tempel og Sommerpaladset.
Dag 3 Beijing. Det Nationale Teater, Den Himmelske Freds Plads,  
Den Forbudte By og Kulhøjen.
Dag 4 Beijing. Cloisonnéfabrik, landsby, Den Kinesiske Mur.
Dag 5 Skolebesøg, OL-byen og hurtigtog til Shanghai.
Dag 6 Shanghai. Yuyuan-basaren, Jin Mao-bygningen og havnerundfart.
Dag 7 Udflugt til kanalbyen Luzhi og skolebesøg.
Dag 8 Shanghai. Byrundtur eller fagligt indhold.
Dag 9 Shanghai – Danmark.

Pris pr. person fra kr. 9.998,-
PRISEN INKLUDERER  Dansk rejseleder, fly København – Beijing og Shanghai – Køben-
havn, udflugter og entréer jf. program, 7 nætter på gode hoteller i delt dobbeltværelse, 
helpension undt. frokost dag 8, skatter og afgifter.

Eventyrlige Indien
Indien er hele Asien i ét land. Her kan man opleve det pragtfulde, farverige  
kaos, de store landskaber, de travle og summende byer og nogle af verdens 
mest betagende kulturskatte. Og tre af verdens kendteste religioner er skabt  
her – hinduismen, buddhismen og sikkismen. I Delhi ser vi kontrasten mellem 
Gamle Delhis myldrende basarer og Nye Delhis elegante boulevarder. I Agra 
ser vi det smukke og funklende hvide Taj Mahal, og i Varanasi sejler vi på 
Gangesfloden og oplever det gigantiske kalejdoskop af tempelpræster, sadhuer, 
ulmende ligbål og hinduistiske pilgrimme.  

Vi får også indblik i det indiske undervisningssystem, når vi besøger en moderne 
skole i storbyen Delhi og en ganske almindelig landsbyskole. Forskellen er slå-
ende, og besøgene giver os et billede af det store skel mellem rig og fattig i 
verdens største demokrati.

Dagsprogram
Dag 1-2 København – Delhi. Byrundtur m. Lakshmi-Narayana-templet,  
Jama-moskéen og rickshaw-tur gennem Chandni Chowk-basaren. 
Dag 3 Delhi – Agra. Skolebesøg, Agra Fort.
Dag 4 Agra. Taj Mahal, Fatehpur Sikri og nattog til Varanasi.
Dag 5 Varanasi. Rickshaw-tur, basar, skolebesøg og Gangesfloden.
Dag 6 Varanasi. Pilgrimme ved Gangesfloden og udflugt til Sarnath.
Dag 7 Fly Varanasi – Delhi. Tid på egen hånd, afskedsmiddag.
Dag 8 Hjemrejse.

Pris pr. person fra kr. 8.998,-
PRISEN INKLUDERER  Dansk rejseleder, fly København – Delhi t/r, udflugter jf. program,  
5 nætter på gode hoteller i delt dobbeltværelse, 1 overnatning på nattog Agra – Varanasi 
på 2. klasse, helpension, skatter og afgifter.

MERE INFO:

www.albatros-travel.dk/studierejser
eller kontakt Jacob Bertelsen, tlf. 36 98 98 98
eller pr. mail: grupper@albatros-travel.dk




