
 

 
 

UGE 1: Hospitalspraktik i Cape Coast 

• Afhentning i lufthavnen og kørsel til Cape Coast 
• Indkvartering centralt i byen 
• Introduktion til byen, transport, indkøb og mad. 
• Introduktion til hospitalet om mandagen 
• Klinikdag fra mandag - fredag 
• Fredag fest på Oasis Beach Resort 

UGE 2: Rundrejse i Ghana 

DAG 1:  TRADITIONEL ASHANTI KULTUR 
Fra den tidlige morgenstund sættes kurs mod Kumasi - Ghanas 
kulturelle hovedstad. I Kumasi skal vi se Lake Bosomtwi - 
Ghanas eneste naturlige sø og besøge en fabrik, hvor de væver 
det traditionelle Kente-stof. Herefter besøger vi Kejetia Market - 
et kæmpe åbent marked med over 10.000 stande. 
Overnatning i Kumasi

DAG 2: LANDSBYBESØG 
Fra Kumasi kører vi mod den lokale landsby Busunu, som 
Placementlink har haft et langvarigt samarbejde med. Vi spiser 
frokost i Veronicas compound. Hun er engelsklærer på 
landsbyskolen og vil give Jer en rundvisning, hvor I ser både 
sundhedsklinikken og en lokal skole. Overnatning i Busunu

DAG 3: SAFARI I MOLE 
Med sine 4840 km2 oprindelige og uberørte savanne er Mole 
Ghanas største national park. Hotellet tilbyder forskellige former 
for safarioplevelser både til fods eller i Jeep. Man kan vandre 
med elefanter og nyde udsigten over dalen fra poolområdet.
Overnatning på Mole Motel 

DAG 4: SAFARI I MOLE  
Nyd dagen uden planlagt program. Hop i poolen eller tag en 
ekstra jeep safari. Eftermiddag: Larabanga moskeen. En af de 
ældste i Vestafrika.  Overnatning på Mole Motel 

DAG 5: MONAABER OG VANDFALD 
Fra Mole kører vi mod syd til Kintampo Waterfalls - et af de 
højeste vandfald i Ghana. Efter frokost kører vi ind i et 
tætbevokset skovområde, hvor vi besøger abeskoven Boabeng 
Fiema. To forskellige slags abearter holder til her - de sky 
colobusaber og de mere sociale monaaber. Aberne er hellige for 
landsbybeboerne og der er derfor en kirkegård, hvor de begraver 
dem, når de dør. Efterfølgende besøger vi en lokal NGO, som 
abejder med at hjælpe handikappede børn til et bedre liv. 
Overnatning i Nkoranza 

DAG 6: NKORANZA —> ACCRA 
Kørsel til Accra (7 timer). På den længere køretur, går vejen forbi 
kakaoplantager, cashewnødde-plantager og vi ser, hvordan 
landbrugssektoren er i rivende udvikling over hele Ghana. Når 
sulten melder sig, stopper vi og får en god frokost på en lokal 
restaurant. Vi foreslår at I tager ud og oplever det lokale nightlife 
på Plot 7 eller Republic. Kridt danseskoene og tag en flot kjole 
på! Overnatning i Accra. 

DAG 7: ACCRA  
Vi starter dagen med sen morgenmad og får herefter en kort 
rundvisning på Korle Bu Teaching Hospital - Ghanas største 
offentlige hospital. Derefter passerer vi James Town og ser “the 
light house” til Kwame Nkrumahs mausoleum. Vi tager et kort 
stop ved Art Center, hvis I vil købe lidt souvenirs og kører herefter 
mod hotellet Sun City, hvor I kan spise en god frokost på deres 
rooftop restaurant med udsigt over Christianborg Slot - et 
danskbygget fort bygget fra 1659. 
Jeres chauffør vil køre Jer tilbage til Jeres hostel/hotel, hvor I 
tager afsked med ham. Vi håber I har nydt turen!

Sundhedsfaglig studierejse til Ghana i 14 dage
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Bemærk: 
*Budgetpris er for studerende, som har studiekort med på turen. Derudover vil indkvartering også være af budget standard. 
Der tages forbehold for enkelte ændringer af programmet og indkvarteringssteder. Passet skal være gyldigt mindst 6 måneder efter 
hjemrejsedatoen. 

Priser april-december 2019 

Inkluderet: 

Inden afrejse: 
• Vejledning til ansøgning af visum 
• Skræddersyet program 

UGE 1 
• Afhentning i lufthavnen 
• 7 overnatninger i Cape Coast 
• 5 klinikdage på selvvalgt afdeling 
• Lokal koordinator og introduktion til programmet 
• Klinisk vejleder på hospitalet 

UGE 2 
• 7 dages rundrejse i Ghana 
• Overnatninger incl. morgenmad 
• Alle måltider i Busunu 
• Alle entreer i henhold til program  
• Professionel engelsktalende rejseleder  
• Al transport inkl. leje af bil og benzin 

Ikke inkluderet: 

• Flybilletter (kan arrangeres for 5500 kr pr. person) 
• Visum (650 kr) 
• Rejseforsikring 
• Private udflugter 
• Andre måltider end de nævnte 
• Daglig transport til kliniksted
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Pris pr. deltager ved Standardpris Budgetpris*

2 - 4 personer 9999 8699



HANDLINGER
Dag 1 Afhentning i lufthavnen af vores lokale samarbejdspartner og kørsel til destination.**

Dag 2 Morgen: Vores koordinator henter Jer og viser Jer rundt i byen, hvor I bliver oplært i transport- og 
indkøbsmuligheder. I får også hjælp til simkort, så I kan være online.

Dag 3  Kl. 7.30: Introduktion til hospitalet og møde ledelsen.  
Her lægges praktikprogram sammen med vejleder. 
Evt. første klinikdag på Antenatal care unit: Her er du med inde til jordemoderkonsultationerne, når den 
gravide skal have målt barnets hjertelyd, vejes mm.

Dag 4 2. praktikdag: Fødegangen: Du følges med en jordemoder og er med til børnefødsler

Dag 5 3. praktikdag: Barselsgangen: Du er med til at vaccinere nyfødte mod bl.a. tyfus, tuberkulose og polio. 
Børnene skal bades, vejes og skiftes og der skal gives ammevejledning til mødrene. 

Dag 6 4. praktikdag: Barselsgangen

Dag 7 5. praktikdag: Barselsgangen 
Afsked med personalet på hospitalet 
Aften: Fest på Oasis Beach Resort

Dag 8 Fri

Dag 9 Afhentning af chauffør tidlig morgen kl 7.00 ved jeres bolig

**Ankomstdagen er altid en lørdag. Søndag bruges på introduktion til byen og transportmulighederne. 

Eksempel på første uges program i gyn/obs
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