
Summer in
 California!

3 UGER I DET
SYDLIGE CALIFORNIEN

FOR UNGE 

MELLEM 14 OG 18 ÅR



ER DU KLAR TIL AT REJSE?
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 ivrige efter at dele denne oplevelse med dig og

lære mere on din måde at leve på. Vi tilbyder dig en total fordybelse i sprog

og kultur! 

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!

Er Los Angeles, Universal Studios, Hollywood på din bucket list? Så er det tid til

at gøre dine drømme til virkelighed og leve som en amerikansk teenager i 3

uger. Så er det er tid til at gøre dine drømme til virkelighed med ASSE

Danmark!



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 eller en dag i
Six Flags Magic Moutain
Baseballkamp med Los Angeles Angels
Farewell Party på stranden som afslutning

Oplev i 3 uger at være en del af hverdagen hos din Amerikanske værtsfamilie i
Orange County som en ægte amerikansk teenager. Vi har dog planlagt nogle
gruppeaktiviteter de sidste dage, som du vil lave sammen med andre internationale
udvekslingsstuderende der også deltager i programmet!

Sådan tilmelder du dig: 
For at sikre dig en plads, ska du bare udfylde formularen på vores hjemmeside:
https://assedanmark.dk/sprogrejse-ansoegning/

TILMELDING



Du vil bo i den sydlige del af det vidunderlige Californien, et af de mest kendte
områder i verden - det pragtfulde Orange County, som blev berømt takket være tv-
serien "The O.C.". Måske du kender den?

De fire største byer er Anaheim, Santa Ana, Irvine og Huntington Beach, men Orange
County er også hjemsted for mange andre vidundere, herunder det nærliggende
Riverside County og den maleriske by Norco, hvor ridning stadig er populær.

Alle drømmer om at besøge Laguna Beach, Newport Beach og Universal Studios
mindst én gang i deres liv... 

...Nu har du chancen! 

ORANGE COUNTY



Din værtsfamilie er valgt på baggrund af deres ønske om at være vært for en
international studerende, og de kan ikke vente med at dele denne oplevelse med dig!

At være en del af en amerikansk værtsfamilie, betyder at du skal tage del i deres
daglige liv, behandle familien med respekt og kærlighed, som de også vil gøre over for
dig. De vil gøre deres bedste for at hjælpe dig med at få det meste ud af din ferie!

Dette vil blive dit nye hjem og du vil leve dit liv som en ægte amerikansk teenager,
ikke som gæst, men som et medlem af familien. Der vil være regler du skal følge,
ligesom du sikkert er vant til derhjemme. 

DIN AMERIKANSKE
VÆRTSFAMILIE



Dit Los Angeles-eventyr begynder kl. 9.00 sammen med de andre studerende.

Efter at have krydset den berømte Sunset Boulevard, vil I have mulighed for at
udforske Hollywood Boulevard. Herefter kan I nyde en gåtur på Hollywood
Walk of Fame, hvor I kan se dine favorit berømtheders stjerner og tage billeder af
det verdenskendte Hollywood-skilt.

I vil se Chinese Theatre og Dolby Theatre, hvor Oscar-uddelingen og de mest
prestigefyldte filmbegivenheder i verden finder sted med den røde løber!

I vil også få mulighed for tage billeder foran det berømte Beverly Hills-skilt og
slentre på Rodeo Drive, hvor I kan kigge i de famøse butikker.

Til sidst vil I besøge de smukke gader og havnefronten i Santa Monica. I vil kunne
købe souvenirs og nyde atmosfæren på Santa Monica Pier, hvor du finder
restauranter, rutsjebaner og et pariserhjul med en spektakulær udsigt over byen
og Stillehavet (den berømte forlystelsespark Pacific Park). 

Hvis tiden tillader det, kan I gå til Venice Beach, en af de mest kendte strande i
verden.

EN DAG I LOS ANGELES



Universal Studios Hollywood kan I ikke gå glip af i din sommer i det sydlige
Californien. Den berømte forlystelsespark ligger i Los Angeles og er et filmstudie,
der stadig er i brug!

I har mulighed for at kunne prøve en forlystele der tager jer gennem de sæt af film,
der allerede er produceret, og de igangværende - lyder det ikke spændende?

Det vil være en stor oplevelse og vi garanterer at du vil få det sjovt når I prøver de
forskellige forlystelser, ser de forskellige shows og oplever de mange film tema
områder, herunder Wizarding World of Harry Potter, Minions, Transformers, the
Simpsons, Jurassic Park, Shrek, King Kong og mange flere!

UNIVERSAL STUDIOS



Ombord på et privat skib vil I opleve den sydlige californiske kyst set fra Stillehavet.

Vi sætter sejl tidligt på eftermiddagen og vil med det samme gå offshore for at nyde en
spektakulær udsigt af Californiens kyst og den smukke Catalina Island. Når vi sejler
tilbage til havnen, stopper vi for at observere søløver.

Efter vi er kommet tilbage til havnen, tager vi en tur langs kysten, hvor du vil se de
mest luksuriøse hjem i Californien, eksklusive palæer og yachts der ejes af berømte
skuespillere. 

Efter et 90-minutters krydstogt stopper vi en time i havnen i Newport, før vi tager
afsted for at se Anaheim’s baseball hold, Angels, spille. 

Baseball er en af de mest populære og sete sportsgrene i USA. Under kampen vil du
blive opslugt af publikums entusiasme, du vil opleve på første hånd den amerikanske
sportsånd og passion for sport. Du vil kunne købe souvenirs og spise den klassiske
amerikanske "stadion" mad, fx hotdogs, alt i mens du hepper på et af de vigtigste
amerikanske baseballhold. 

NEWPORT HARBOR &
ANGELS' STADIUM



Six Flags Magic Mountain, er en af USA's største og mest populære forlystelsesparker.
Den ligger i Valencia, nord for Los Angeles. 

Blandt de mest imponerende attraktioner skal vi nævne Superman the Escape, den
har en meget hurtig lodret opstigning, der resultere i en lige så hurtig nedstigning. Der
er også X2,  som er den første 4D rutsjebane i verden, hvor passagerne i vognen kan
rotere fremad eller bagud alt i mens den drejer og kører vinkelret på rutsjebanens
bane. 

 Du vil være garanteret adrenalin og sjov hele dagen!

SIX FLAGS MAGIC
MOUNTAIN



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

Program dato 1: 25. juni – 16. juli 2023
Program dato 2: 17. juli - 6. august 2023
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2023

Flyrejse tur-retur (Aalborg/København - 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

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

Sommer i Syd Californien er for studerende, der;

Program datoer og ansøgningsfrist:

PROGRAMPRIS: 33.750 KR.

Programprisen inkluderer:

Programprisen inkluderer ikke:

DATOER OG PRIS FOR
PROGRAMMET



Gør dine drømme til virkelighed med
ASSE Danmark!

ASSE Danmark - Vesterbro 18  - 9000 Aalborg
Tlf.: 31 71 97 49 - info@assedanmark.dk - www.assedanmark.dk
Find os også på Facebook eller Instagram


