


Du er på højskolen fra onsdag til søndag. Her bruger vi tiden på at høre 
foredrag om De Kanariske øer og Gomera. Vi skal se billeder fra områ-
det, høre historier, musik og lave kanarisk mad med tilhørende vin. Dage-
ne på højskolen byder på morgensamling med sang, foredrag, udflugter 
og aftenarrangementer. Vi får besøg af journalist Jørgen Laurvig, der vil 
fortælle om den politiske situation i Spanien

4 spændende dage på Brenderup Højskole 

Rejseleder:
Torben Egeris
Højskolemenneske gennem 20 år.
Torben har lavet og gennemført man-
ge rejsekurser gennem årene.
Har været forstander for Højskolen 
Snoghøj fra 2003 til 2013. Pianist og 
komponist gennem hele livet.

La Gomera er en naturperle af 
sjælden skønhed, og den mindst 
turistbesøgte af Kanarieøerne.
Ud over det varme, milde klima, 
byder øen på bjerge, regnskov, 
søer, klipper og strande. Grundet 
øens afsidesliggende placering 
finder vi her en sjælden ro og 
mange historiske traditioner, der 
lever videre i bedste behold. Øen 
er særdeles bjergrig og frodig, 
og da transporten i gamle dage 
foregik til fods og med æsler, råder 
øen over et sjældent velbevaret 
stisystem, som gør, at der er rigtig 
mange vandreruter.



Sol, hav, bjerge og vandring
Vi skal ud på en fantastisk rejse på 
denne skønne Ø. Der vil blive 4 
vandreture i bjergene, en hval og 
delfin tur på havet, besøg i regnsko-
ven, frokost på lokal økologisk restau-
rant, gymnastik, yoga og badning. 
Vi bor centralt i egne lejligheder i Valle 
Gran Rey med gå afstand til det hele, 
butikker, cafeer og stranden. Vi spiser 
aftensmad på den skønneste lokale re-
staurant med sang og musik. Vi mødes 
også og synger og hygger, og rejse-
lederen medbringer klaver. Vi kører i 
2 minibusser og er derfor fleksible i 
forhold til programmet. 
Vi flyver med SAS direkte fra Billund til 
Tenerife og derfra videre med skib til 
Gomera.
Du kan nyde turen i dit eget tempo og 
selv vælge hvor meget du vil vandre.

TID:  17. - 28. januar 2018 
PRIS: 12.900 Kr. på dobbeltværelse, enkeltværelsetillæg 1000 Kr.
Prisen inkluderer værelse med delt bad på Højskolen. Egen lejlig-
hed på Gomera. Helpension på højskole, halvpension på rejsen.
LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ  WWW.BRENDERUPHOJSKOLE.COM




