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Uge 1 - Northern Tour med safari
Oplev skøn natur, livet i en lokal landsby, rigt dyreliv og traditionel Ashanti-kultur på 7 dages rundrejse i
Ghana. Tidligt om morgenen vil vores chauffør hente jer og tage jer med på en eventyrlig ekspedition.
Vi skal besøge Kumasi, Lake Bosomtwe og Kintampo vandfaldet på vejen op mod den nordlige del af
Ghana. Vores Northern Tour indeholder alt det bedste fra Ghana med masser af oplevelser HVER dag,
lige fra besøg i en lokal landsby til vandring med elefanter. Den sidste aften vil der være buffet og dans
til den lyse morgen.

Uge 2 - Praktik på lokalt hospital
Den anden uge er planlagt som klinikuge, hvor du vil have mulighed for at vælge mellem tre forskellige
specialer herunder Gyn/Obs, Pædiatri eller Akutmedicin. Du vil følges med enten en sygeplejerske eller
en læge og få lov til at deltage i diagnosticering, pleje og behandling af patienter ud fra dine
kompetencer. Du vil opleve svære patientcases, da patienter i Ghana ofte først opsøger
hospitalsvæsenet, når de er blevet akut syge. Der vil være mulighed for at deltage i det daglige arbejde
med udredning og indlæggelse af patienter, samt operationer. Man vil også kunne være med på
fødegangen, hvor nyfødte kommer til verden og skal vaccineres, måles og vejes. Cape Coast er en
hyggelig by, som har meget at tilbyde.

Glæd dig!

*****

Vil klart anbefale denne tur for alle,
som ønsker et eventyr!
- Line Pedersen, Kbh.Prof
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PROGRAM
DAG

AKTIVITET

1

Afhentning I lufthavnen og kørsel til bolig i Cape Coast med sen check-in

2

Morgenmad og afgang mod Kumasi. I Kumasi skal vi se Lake Bosomtwi, Ghanas eneste
naturlige sø og besøge en fabrik, hvor de væver det traditionelle Kente-stof

3

Fra Kumasi kører vi nordpå mod Kintampo Waterfalls - et af de højeste vandfald i Ghana.
På vejen ser vi også centrum af Ghana. Vi stopper i den lokale landsby Busunu og spiser
frokost i Veronicas compound. Veronica er engelsklærer på landsbyskolen. Bagefter er der
en kort rundvisning, hvor I ser sundhedsklinikken.

4

Vi står op til lyden fra haner og geder og får en lokal morgenmad sammen med Veronicas
familie. Herefter går turen videre til Mole 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.

5

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

6

Vi forlader Mole og kører ind i et tæt bevokset skovområde, hvor vi besøger Boabeng
Fiema Monkey Sanctuary. Der er to forskellige slags abearter i skoven - de sky
colobusaber og de mere sociale monaaber.. Om eftermiddagen skal vi se Kejetia Market,
som er et kæmpe åbent marked med over 10.000 boder Overnatning i Kumasi

7

Kørsel til Accra (5 timer). Eftermiddag: Labadi Beach med udsigt til Christiansborg Castle det danskbyggede fort. Overnatning i Accra.

8

Dagstur rundt i Accra, hvor vi skal besøge Korle Bu Teaching Hospital og møde
ghanesiske kollegaer på Ghanas største offentlige hospital. Herefter går turen forbi James
Town, Kwame Nkrumah’s mausoleum og Independence Square. Turen afsluttes ved Craft
Center, hvor de fleste handicrafts bliver lavet i Ghana

9

Kørsel til Cape Coast og check-in I bolig Cape Coast

10

Introduktion på hospitalet og fordeling på de forskellige afdelinger

11

Klinikdag fra kl 8.00 - 14.00

12

Klinikdag fra kl 8.00 - 14.00

13

Klinikdag fra kl 8.00 - 14.00

14

Kørsel til lufthavnen kl 13.00
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PRIS fra 7.999 DKK

DATOER 23.02.21 - 30.01.21

14 DAGE

INKLUDERET I PRISEN:
‣ Al transport i bus eller bil
‣ Indkvartering i delt dobbeltværelse (lokal standard)
‣ Alle indgange i henhold til program
‣ Professionel, lokal rejseleder
‣ Hospitalspraktik
‣ Morgenmad uge 1

HVEM TAGER MED?
Alle kan deltage. Sproget er engelsk i Ghana og alt
undervisning vil foregå på engelsk. Der vil være en
rejseguide med under hele turen, som også taler flydende
engelsk og som kan hjælpe med alt det praktiske
undervejs.
Tilmelding senest 5. Februar via vores hjemmeside:
http://www.placementlink.dk/tilmelding-til-kursusrejse/

DET SKAL DU SELV SØRGE FOR:
✓ Fly tur/retur
✓ Visumgebyr (vi tilbyder visumservice)
✓ Vaccinationer inkl. NEG-COVID19 test 72 timer før
ankomst
✓ COVID-19 test ved ankomst (USD 150)
✓ Måltider
(På restauranterne koster en øl ca. 15 kr, sodavand ca.
10 kr vinflaske ca. 100 kr og en flaske vand ca. 5 kr.)

