EN VERDEN AF
MULIGHEDER

DIN SOMMER
I SYD CALIFORNIEN

Oplev en uforglemmelig sommer i det smukke Orange County,
et af de mest fantastiske områder i Californien! I vores program vil

du tilbringe tre uger med en værtsfamilie, som er nøje udvalgt og

ivrige efter at dele denne oplevelse med dig. Derfor garanterer vi

Sommer i Syd Californien er
for studerende, der
● er mellem 14 og 18 år

● har et ønske om at leve som amerikanske
teenagere og fordybe sig i kulturen
● er fordomsfri og ønsker at prøve noget nyt
● har studeret engelsk i mindst 3 år

Programdato og tilmeldingsfrist
● Tilmeldingsfrist: 1. maj 2023

● Programdatoer: 25. juni – 16. juli eller
17. juli - 6. august 2022

Sådan tilmelder du dig
For at sikre dig en plads allerede i dag:
Udfyld formularen til forhåndsregistrering
på vores hjemmeside www.assedanmark.dk

en fuld fordybelse i både det sproglige og det kulturelle!

Derudover vil du også deltage i forskellige aktiviteter og
gruppeudflugter

sammen

med

andre

internationale

studerende, hvilket gør denne oplevelse helt unik og vil give dig de
bedste minder med hjem!

Måske du altid har drømt om at besøge Los Angeles, Universal
Studios Hollywood og leve som en amerikansk teenager? Så er det
er tid til at gøre din drøm til virkelighed!

YOUR SUMMER
IN SOUTHERN CALIFORNIA

Målet med denne oplevelse er at opleve og være en del af
hverdagen hos din Amerikanske værtsfamilie. Vi har dog
planlagt de sidste dage, nogle gruppeaktiviteter sammen
med andre internationale studerende, som deltager i
programmet:
●
●
●
●
●

Sightseeing i Los Angeles og Beverly Hills (Sunset
Boulevard, Venice Beach, Santa Monica osv.)
En dag i Universal Studios Hollywood
Et minikrydstogt på Stillehavet for at kigge efter
hvaler og søløver
Baseballkamp med Los Angeles Angels
Farewell Party på stranden som afslutning

En verden af muligheder

PROGRAMPRISEN INKLUDERER:
• Flyrejser tur-retur (Aalborg/KBH - Los Angeles)
• Transport fra og til Los Angeles lufthavn
• Indkvartering hos værtsfamilie, samt måltider
• Gruppeaktiviteter og tilhørende transport
• Lokal assistance 24/7
• Sundheds-, rejse- og ansvarsforsikring

PROGRAMPRISEN INKLUDERER IKKE:

• Personlige udgifter (ca. 750 kr. – 1200 kr. pr. uge)
• ESTA turistvisum ($20, ca. 150 kr.)
• Evt. anmodning: om værtsfamilie uden hunde (1.000 kr.)

PROGRAMPRIS: 33.750 KR.

A NEW
EXPERIENCE!

For mere information:
ASSE Danmark ApS
Vesterbro 18, st tv.
9000 Aalborg

Tlf.: 31 71 97 49
info@assedanmark.dk
www.assedanmark.dk
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