
I sommer 2016 har jeg vært på en flott leir-tur til Estland. Denne turen bestod først og 
fremst av at jeg skulle være i ti dager hos en vertsfamilie på fire personer og andre ti dager i 
selve Lions leiren.  
 
Jeg var hosted sammen med en annen jente fra Slovakia. Oppholdet hos vertsfamilien var 
fantastisk. Vi dro ut på byen og gjorde morsomme ting. Vi ble blandt annet godt kjent med 
matkulturen til Estland av å være med å spise med familien. Vi gjorde mange aktiviteter som 
å dra til Parnu med overnatting, dra til Tallinn med overnatting, være med ut på landsbygda, 
besøke museer og forskjellige kulturhistoriske steder. Vi ble kjørt gjennom en del små byer 
når vi var på vei til våres endelige destinasjoner som gjorde det spennende.  
 
Når første ti dager tok slutt måtte vi pakke sammen og reise til leiren som var plassert i et 
lite tettsted som het Valgaamaa. Der bodde vi i rom med andre ungdommer. Vi var i et stort 
hus med fin utsikt og mye rom til å leke ute. Vi hadde 4 voksne med oss i løpet av de ti siste 
dagene som passet på oss og arrangerte forskjellige aktiviteter hver dag. Vi spiste alltid 
sammen (frokost, lunsj og middag) og var alltid sammen i med at vi skulle ha det mest mulig 
morro og bli kjent med hverande. Det var mange ungdommer fra til sammen 21 land med 
totalt 26/28 personer. Vi dro ut på kanotur, klatrepark, militær læring, sosiale aktiviteter i 
leiren, sauna + svømming ute, volleyball + strand tur, orientering, quiz, lære estisk, ha fest, 
lage dans og sang til hverandre,  dra til Tartu for gåtur og grafitti historie, bli kjente med esti- 
kulturen og mye mer. Det var massevis av sosiale aktiviteter! 
 
I slutten av denne turen og helt til i dag har jeg fått meg noen gode venner og masse 
fantastiske minner. Estonia har vært et kjempekoselig land med preg av noe kjent ved min 
kultur. Jeg har gledet meg til denne turen og nå gleder minner meg fra denne turen! 
 
Med vennlig hilsen Anastasia Hoff  
 

 
 



 

 



 

 


