
Hej!  

Mit navn er Sofie Duelund. Jeg har i sommerferien været på en 3 ugers sprogrejse til Malta med EF 
sprogrejser, hvor jeg er blevet sponsoret af Randers Realskolens venner, som jeg endnu engang gerne vil sige 
tak for. Det har været nogle af de 3 bedste uger i hele mit liv! En uforglemmelig oplevelse med de sødeste 
mennesker.  

Men lidt om selve turen. Vi blev undervist i engelsk, hvor man kommer i en klasse med nogle på samme 
niveau som en selv. Inden man rejser til Malta, tager alle en test/prøve hjemmefra. Ud fra hvordan man klarer 
sig i testen, har man fået sig et niveau og bliver inddelt i en klasse nede på Malta med nogle på samme 
niveau. Man går i klasse med folk fra flere af de forskellige nationaliteter. Vi gik i skole mandag-fredag i 3 
timer, hvor der var inkluderet en 20 minutters pause. Så man havde 1 time og 20 minutters undervisning og 
så en 20 minutters pause og herefter 1 time og 20 minutters undervisning igen. Man skiftede dag for dag med 
at have morgen- og eftermiddagsskole. Når vi ikke var i skole, havde vi ofte aktiviteter, det kunne være en 
tur til Valletta, som er hovedstaden på Malta, en tur til stranden eller de inkluderede pakker, vi havde købt 
hjemmefra, som indeholdte f.eks. en tur til et badeland & en tur til den blå lagune. Om aftenen havde vi 
forskellige aftenaktiviteter som bla. at besøge det gamle Malta, være på en mission og lasergame. Der skete 
hele tiden noget. Vi havde selvfølgelig også lidt fritid, det kom stille og rolig hen af vejen. 

Jeg havde den sødeste kursusleder, ved navn Louise. Hun var der altid for en og man kunne snakke med 
hende om ALT! Så havde jeg min aktivitetsleder Osama, også et virkelig sødt menneske. Ham kunne vi også 
lave sjov med og omvendt. Så havde jeg min lærer Daniel, han var også rigtig sød! Vi kunne også lave sjov 
med ham og omvendt, han var god til at undervise og gøre timerne spændende!   

Det var lidt om turen til Malta. Jeg har haft en fantastisk og uforglemmelig oplevelse og mødt de sødeste 
mennesker og skabt de bedste venskaber! Jeg kan KLART anbefale at tage til Malta med EF sprogrejser!  

Hvis du kunne være interreseret i sådan en tur eller se mere om min tur derned, kan du gå på YouTube og 
søge på Lucca Loft, hun har nemlig lagt 2 vlogs op fra vores Malta tur, hvor I også kan se noget af det vi 
lavede nede på Malta! Og vil du læse mere om turen, kan du også hoppe ind på EF sprogrejsers hjemmeside, 
hvor de skriver alt fra pakker til priser til lidt om turen.                      

Da vi lige var ankommet til 
hotellet

En af strandene vi ofte besøgte På vej hjem om aftenen i en 
dobbelt-dækkerbus uden tag



Billede fra skolekantinen Klasselokalet Min lærer Daniel er i gang med at 
rette vores afsluttende test/prøve, 
før vi kunne blive graduated.

Fra en ø Gozo                             Stranden vi boede 200 meter fra og brugte meget ofte

Billede fra den blå lagune Fra lasergame aftenen




