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- vil lade en del eller hele studiet foregå i udlandet,
- har lyst til et sabbatår / kvalifikationsår,

- vil opleve udlandet på en anderledes" måde,
- har brug for erfaringer til en videregående uddannelse,
- ønsker at blive rigtig god til et eller flere fremmedsprog,

- kunne tænke sig et feriejob i udlandet,
- vil hjælpe, hvor hjælpen bliver påskønnet,

- vil have en udfordring / en oplevelse for livet eller
- ønsker at tage på rygsækrejse - uden uforudsete problemer.

.
REJSEBOGEN giver detaljerede oplysninger om alt dette - og meget mere.

.
REJSEBOGEN 2008 har oplysninger om mere end 300 organisationer, institutioner, foreninger, firmaer og
enkeltpersoner, der formidler studier, arbejde, ophold og rejser i udlandet af kortere eller længere varighed.

.
NYHED: REJSEBOGEN HENVENDER SIG NU OGSÅ TIL SENIORER

.
Oplysningerne er anført i skemaform, således at man hurtigt og overskueligt kan se, hvilke muligheder der
findes. Endvidere vil den skematiske opbygning gøre det muligt at sammenligne de enkelte tilbud samt give

præcise svar på alle relevante spørgsmål.
.

Skemaerne indeholder oplysninger om adresse (tlf./fax, e-post, hjemmeside), kontaktpersoner, begræns-ninger
(af alders-, uddannelsesmæssig eller anden art), opholdets varighed (rejsetidspunkter, tilmeldings-frist m.v.),
økonomi (rejseudgifter, evt. løn m.v.) samt lande, i hvilke ophold kan finde sted, og som noget nyt, om der er

særlige tilbud til seniorer.
.

Afsnit i bogens oplyser desuden om rejseforsikring, SU til udlandet, point-begrebet, arbejds- og opholdstil-
ladelse, transportmuligheder, tjeklister, gode råd, supplerende litteratur, kontaktadresser i udlandet o.m.m.

REJSEBOGEN udkommer hvert år i en ny, ajourført og revideret udgave.
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