
Maria på sommerferie (B2)

Siden Maria var lille, har hendes familie taget på sommerferie hvert år. De kan godt lide at prøve
forskellige steder. Betingelserne er at der er sol, strande, havvand, gode drinks og all inclusive. De har
blandt andet besøgt Spanien, Italien, Grækenland, Mexico, USA, Tyrkiet, Den Dominikanske Republik,
Thailand og Marokko.

Maria husker tilbage på deres ferier, med et smil på læben. Hun har bygget mange sandslotte på
stranden med hendes lillebror, drukket mange kokosnødder og hoppet ind i mange bølger.

Efterhånden som hun blev ældre, tog hun altid en god bog med på turen. Det var afslappende at ligge
under den varme sol, uden nogen bekymringer; drikke en gin og tonic og hente noget mad når man
var sulten. Maria kunne også lide at snakke med de lokale, besøge nogle markeder og købe noget
håndværk som et minde fra turen.

Did you understand the text?

1) Hvad betyder alt inklusiv/all inclusive?

At der er swimmingpool på hotellet
At der er massage på hotellet
At mad og drikke er med i prisen
At flybilletten er med i prisen

a)
b)
c)
d)

2) Hvor holdte Marias familie sommerferie?

I Spanien

I Europa

På stranden i Danmark

Mange forskellige lande

a)

b)

c)

d)

3) Hvad var to betingelser for deres
sommerferiedestination?

Bjerge og sol
Strand og sol
Drinks og fest
God mad og luksus

a)
b)
c)
d)

4) Hvilket hyggeligt minde har Maria fra hendes
barndom?

Bygge sandslotte på stranden med
hendes lillebror

Sove længe om morgenen på hotellet

Spise og drikke en masse fra buffeten

Blive solbrændt og grine af det

a)

b)

c)

d)

5) Hvordan husker hun sommerferien som
teenager?

Feste på natklubben hver aften
Læse en god bog på stranden med
en drink
Flirte med andre turister på
hendes alder
Kede sig og savne sine venner
derhjemme

a)
b)

c)

d)

6) Hvorfor købte Maria håndværk på markederne?

Som gaver til hendes veninder

For at støtte de lokale

For at have et minde fra turen

For at videresælge i Danmark

a)

b)

c)

d)
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