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Sprogtur til Canada i sommerferien 2015  
 
 

 
 

 
Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød 
mine forældre mig at komme med og høre om 
Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton 
University i Ottawa, Canada. 
Mine forældre mente det kunne være noget for mig. 
Jeg er glad for at rejse og tale engelsk, men var 
alligevel lidt overvældet ved tanken om at skulle helt 
til Canada i 3-4 uger med en flok unge jeg ikke 
kendte.  
Men efter at have mødt Lisbeth Graverholt, der har 
arrangeret turen i over 20 år, og sidste års tour leder, 
samt hørt en tidligere deltager fortælle om turen, var 
jeg slet ikke i tvivl, og det var mine forældre heller 
ikke. Selvom jeg ville komme hjem dagen før 
skolestart i 9. H, ville jeg på sprogskole i 4 uger. 
 

 
Ankomst Ottawa 

Da vi ankom i Ottawa lufthavn, blev vi taget godt imod af to fra campus, Musa og Pip. De stod og så 
glade ud og smilede helt vildt meget til os. De var rigtig søde, og vi lærte dem hurtigt at kende.  
Vi fik vores bagage, hvorefter vi sammen gik ud til bussen, der holdt udenfor og ventede på os.  
Efter vores ankomst på campus fik vi nøglekort til mad, drikke og vores værelser. Alle fik en room 
mate fra et andet land at dele værelse med. Min room mate var fransk canadier. 

 

 
Staff 

 
Ottawa University - danskerne 

 
 

Sociale aktiviteter på campus 
Det var efter midnat dansk tid, da vi ankom, og for at få os hurtigt ind i den canadiske tidsrytme, kom 
vi ud og svømme i deres olympiske pool. Efterfølgende skulle vi rystes sammen med alle de andre 
elever på campus på en stor fodboldbane. Vi fik is og spillede nogle spil for at bryde isen og få 
venner med det samme, og undgå at man starter med at få hjemve. 
Det var det bedste, alle havde lyst til at få nye venner fra andre lande. Selvom alle var nye for 
hinanden fik vi lukket helt op, så vi kunne blive venner med nogen.  
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Engelsk undervisning 
Vi havde skole fra 9 morgen til 5.30 eftermiddag. Efter skole var der eftermiddags aktiviteter, så som 
sport: fodbold, basketball og mange flere. Så var man frisk inden aftensmad.  
Om aftenen kom vi ud af huset det meste af tiden.  
I skole var lærerne de sødeste mennesker. Det kan godt være man laver grammatik det meste af 
tiden, men man snakker også sammen mens man laver grammatik. Det var nogle sjove øvelser vi 
lavede, og lærerne slog os af og til sammen med andre klasser. Så havde vi en social sammenhæng 
med dem og fik nye venner i de klasser.  
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Student of the Week 

Hver uge blev der kåret en ”Student of the Week” fra hver klasse. Jeg blev ”Student of the Week” for 
min motivation og entusiasme. 
 

 
 
 

Trips efter skole udenfor campus 
Der har også været nogle af de fedeste ture ud af huset, hvor vi er taget ud at køre gokart, bowle, gå 
i biografen og se nogle af de nyeste film. Vi kom ud at shoppe og oplevede, hvordan der er mange 
flere butikker og ting, som vi ikke har set hjemme i Danmark.  
 

  
               The Parlement, Ottawa 
 
 

Adventure Tour 
Der var flere gode og spændende længere ture, men bedst af alt var, da en specifik weekend kom, 
så skulle vi på Adventure Tour og til Toronto. Disse 2 ture var ikke inkluderet i opholdet, men var 
ekstrabetaling og er det hele værd. 
Adventure weekenden er meget med naturen. Vi lavede forskellige fysisk krævende aktiviteter i hold.  
Der var også vandaktiviteter, kano- og kajakroning, hvilket var ret sjovt, og så havde de et ret fedt 
badeområde på den flod. Vandet var 25 grader celsius og det bedste og klareste vand jeg har set. 
Tilbage på campus, stod alle dem, der ikke var med, klar til at høre om turen. 
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Toronto – Wonderland  
Vi havde en enkelt nat på campus, og så køre bussen kl. 6.00 om morgenen, med kurs mod 
Toronto. Vi kørte i 5-6 timer, men turen føltes ikke så lang, for vi kunne sove mens vi kørte, eller 
snakke med andre og se film.  
Første stop var Wonderland, der er Canadas største forlystelsespark, med massevis af rutsjebaner 
og vilde ting man kan prøve.  
 

  
 

 
Niagara Falls/Scylon Tower 

Vi var 2 dage i Toronto.  
2. dag tog vi til Niagara Falls. Vi startede med spise brunch i Skylon Tower. Efter vi har set Niagara 
Falls, der består af Amarican Fall og Horseshoue Fall, kom vi på vandet i en båd og kunne mærke 
vandet, der bruser op ved vandfaldet og lavede en tyk sky af vand i luften. Derefter tog vi op i Skylon 
Tower igen, hvor der en superfed udsigt ud over Niagara. 
 

  
 

 
On top of the World 

I Toronto kom vi op i CN Tower, hvor der er glas i noget af gulvet, så man kan se ned på de 
mennesker der går rundt nede på jorden og er så små at man knap nok kan se dem. Man kan også 
se ud over hele Toronto.  
Turen gik hjem til campus og vi sov det meste af vejen, for det var nat.  

  

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://lisasinopoli.com/wp-content/uploads/2013/08/leviathan_wonderland.jpg&imgrefurl=http://lisasinopoli.com/10-things-to-love-about-vaughan/&h=768&w=1024&tbnid=bcAYf_YwoSgjpM:&docid=Sbq30qXjRHMe-M&ei=p0_bVZbAF8OUsAG034iQDg&tbm=isch&ved=0CFEQMygpMClqFQoTCNavr-GawscCFUMKLAodtC8C4g
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://cdn.narcity.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/canadas-wonderland-25.jpg&imgrefurl=http://www.narcity.com/toronto/10-things-you-didnt-know-about-canadas-wonderland/&h=400&w=650&tbnid=HEhIVPHTvgEazM:&docid=KGJiqfVV57tZJM&ei=-lDbVaGlOoSsswHYtoWQDQ&tbm=isch&ved=0CCwQMygpMCk4yAFqFQoTCKGKpYOcwscCFQTWLAodWFsB0g
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLjcx_6dwscCFUIRLAodILYI3w&url=http://blog.douglas.qc.ca/psychospeak/2013/09/10/rhinoceros-as-muse/&ei=CVPbVfizN8KisAGg7KL4DQ&psig=AFQjCNFsNF68kRKwyhZ0vCLgEI-E5IRzjA&ust=1440523362724799
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Good bye – see you again! 
I samme uge som vi kom hjem til campus fra Toronto, begyndte vi at sige farvel til de elever, der 
skulle hjem efter 3 uger på campus og deriblandt et par stykker fra Danmark.  
Der blev spillet musik om aftenen og derefter blev der sagt farvel til eleverne med sangen “See you 
again (Wiz Khalifa)”, der fik alle til at græde. Der var massekram og gråd i luften, fordi ingen vil hjem 
derfra, fordi det har været så fedt.  
 
Den 4. uge på campus, er en meget fed uge. Man kommer på strøgtur i Ottawa og ser gøglere. Vi 
var også ude at cykle gennem Ottawa, hvilket var utrolig fedt at prøve, for det er anderledes end i 
Danmark. Der er meget mere natur inde i Ottawa og alt er passet så alt er smukt grønt og frisk. 
Ellers var det den sædvanlige skole og efterskoleaktiviteter. 
 

 
 
 

Graduation  
4 Weeks Students 

Ved graduation fik vi overrakt certifikat med håndtryk og gruppefoto, samt lærernes evaluering på 
den sproglige fremgang. Vi fik også et klassebillede. 
Så blev det vores tur til at sige farvel til campus. Vi blev kørt ud i lufthavnen af dem der tog imod os. 
Her sagde vi farvel til staff og eleverne fra andre lande. 
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Once in a Lifetime 
Turen har været fantastisk og jeg vil anbefale alle der får chancen, at de skal tage afsted og opleve 
Canada gennem Destination Canada. Sprogskolen forbedrede mit engelsk men også min selvtillid, 
ikke alene gennem undervisningen, men simpelthen også via de mange aktiviteter med at danse, 
snakke med hinanden, lave tale, der skulle holdes for klassen på et sekundært sprog. Det er jeg 
rigtig glad for at jeg prøvede. Man har nok holdt tale eller lavet en præsentation på klassen på 
dansk, men det er noget helt andet, når det er et sekundært sprog som engelsk. Jeg har fået en 
oplevelse og venner for livet. 
 

  
 
 

Circle of Friends 
Siden Destination Canada, har jeg holdt kontakt med de udenlandske og danske relationer jeg fik på 
campus. Til efteråret har mine nye danske venner og jeg planer om at mødes. 
 

 
Kærlige hilsner på vores T-shirts fra staff og venner. 

 
 
 

 

 
Rejsetilskud 
 
Mine forældre hjalp mig med at søge 
Realskolens Venner om et rejsetilskud, og 
jeg fik 5.000 kr., hvilket jeg er meget 
taknemmelig for. Det var en vigtig hjælp til at 
gøre turen til virkelighed.  

 

https://www.facebook.com/destinationcanadaenglish/photos/a.253029894724572.77431.115627638464799/1233950876632464/?type=1

