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Liv, kultur og natur på Kreta
Tag med Djurslands Folkehøjskole på studierejse til den græske ø Kreta,
og lær dens kultur og natur at kende.
Studierejsen starter allerede i ugerne inden turen, hvor vi forbereder os
med at lære om blandt andet øens køkken, geografi og historie.
På Kreta er der hver dag undervisning, hvor vi tager på opdagelse i
området.
• Prøv at snorkle, og oplev livet under vandet
• Vandreture hvor vi kommer tæt på øens historie
• Besøg i den historiske by Chania med dens gamle venetianske havn
• Busture, hvor vi oplever øens bjerge og besøger lokale håndværkere
Hver morgen er der mulighed for motion med en badetur i havet, og
efter undervisningen er der tid til sjov og hygge ved swimmingpoolen.
Hvis du har lyst, kan du om aftenen deltage i forskellige arrangementer
på hotellet, besøge butikkerne i Platanias eller måske tage et spil kort
med vennerne.

Praktiske oplysninger
Vi kører med bus fra højskolen og flyver til Chania fra Aalborg Lufthavn
fredag d. 4. september. Vi lander igen i Aalborg lørdag d. 12. september
2020.
Vi skal bo på det lille tre-stjernede Hotel Sunrise Village, der ligger i
Platanias, lidt vest for Chania. Vi har helpension på hotellet, så maden er
betalt på forhånd. På hotellet bor vi på 3- og 4-sengs værelser med udsigt
til pool-området.
Studierejsen koster 7.000 kr ud over prisen for højskoleopholdet.
For at deltage i studierejsen skal du være tilmeldt på langt ophold på
højskolen (mindst 12 uger).
Efterårets kursus starter søndag d. 9. august, men der er også mulighed for
løbende optag, hvis vi har ledige pladser.
Mere detaljerede oplysninger om studierejsen til Kreta – og om vores
kurser - kan fås ved henvendelse til højskolen, hvor du også kan tilmelde
dig. Ring på 8752 9120 eller send en mail til post@djfh.dk
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