Berätta om en resa
Tidningen Ett resande liv samlar in berättelser från människor som reser mycket och de vill
att du berättar om en resa som du har varit på.
Skriv och berätta om din resa och vad som var speciellt med den.
 Berätta var du var och när du åkte dit.
 Berätta vem eller vilka du åkte med och vad ni gjorde tillsammans.
 Berätta vad som var bra och vad som var dåligt med resan.
Exempel:
För några år sedan åkte min sambo, några vänner och jag på en fantastisk resa till Italien. Det
var i mitten av juli och semestern hade nyss börjat. Vi åkte till en liten stad som hette
Castagneto Carducci i västra Italien.
Vi hade många idéer om vad vi ville göra men vi hade inte så mycket tid.
En dag åkte vi till några varma källor och badade. Det var skönt i vattnet men det luktade
inte så gott. Källorna låg på landet och vi hade jättesvårt att hitta dit. På vägen hem åkte vi
genom bergen och åt lunch i en liten stad som hette Scansano.
En annan dag tog vi tåget till den vackra staden Florens. Vi promenerade runt tillsammans
och tittade på vackra byggnader och gammal konst. En av mina vänner är konstnär och hon
tyckte det var jätteintressant. Jag är inte intresserad av konst men det var kul att titta på alla
små affärer.
Det bästa med resan var att vi inte stressade. Vi hade många idéer men vi tog det lugnt.
Många kvällar promenerade vi runt i gamla städer och pratade med varandra samtidigt som
vi tittade på människor och naturen.
Mina vänner var lite snåla och det var ganska tråkigt. Vi pratade mycket om pengar och vem
som ska betala vad. Jag hade inte heller så mycket pengar så vad kan man göra?
Jag är nöjd med min resa och jag vill gärna åka till Italien igen. Människorna är trevliga och
landskapet är så vackert!

