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BLUEBERRY  
HIGH SCHOOL

HIGH SCHOOL -  DITT GYMNASIEÅR I  USA     

www.blueberrysprakresor.se 
hej@blueberrysprakresor.se

FÖR DIG MELLAN 15 -  18  ÅR

Ta chansen - lev den amerikanska drömmen, träffa vänner för livet och få  
ovärderlig erfarenhet. Ett fantastiskt äventyr väntar.
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Är du mellan 15 - 18 år, har goda kunskaper i engelska och söker ett annorlunda gymnasieår? Då är vårt High 
School i USA perfekt för dig. Kombinera dina studier med att hänga med nya vänner, testa amerikansk fotboll 
eller bli den nya cheerleadern. Vi hjälper dig med alla förberedelser så att du på ett tryggt sätt kan sätta foten 
i ett nytt land. Självklart finns vi även med dig under hela din vistelse. Testa något som inte många andra får 
chans till att göra, lev High School drömmen i USA!

UPPLEV THE AMERICAN WAY OF LIFE

Ditt High School-år kommer bli en 
investering för framtiden!

• Bli helt flytande i engelska
• En rolig och spännande upplevelse 

samtidigt som du studerar 
• Få bättre självkänsla och  

självförtroende
• Ett grymt CV som hjälper dig kick- 

starta ditt arbetsliv
• Vänskapsband med studenter från 

världens alla hörn
• Få en extra familj på andra sidan 

jordklotet
• Erfarenheter och meriter som inte går 

att nå på annat sätt
• En ökad kulturell kännedom  

… Är bara några av fördelarna med ett 
High School-år.  Välj mellan att läsa en 
termin eller ett läsår i USA. 
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USA - The American Dream 
Åk till landet där allt är möjligt, där alla vill lyckas och där 
ingen blir uttråkad. Ditt gymnasieår i USA är så mycket 
mer än bara plugg. Oavsett vem du är och vad du vill med 
ditt gymnasieår i USA så finns där något för dig i drömm-
arnas land. Känn storstadspulsen i New York, stöt på film-
stjärnorna i Los Angeles, backpacka i Grand Canyon eller 
bara slappa på South Beach i Miami. Vem är du?
 
Plugga och upplev ett gymnasieår i USA 
Att komma iväg som utbytesstudent är en fantastisk mö-
jlighet för dig att utveckla dig själv, skaffa stora fördelar i 
ditt framtida arbetsliv, men framförallt kommer du vara 
med om ditt livs äventyr. Ett High School-år innebär att 
du byter ut ett studieår i Sverige mot ett år i USA. Du 
kommer att bo i en amerikansk familj och studera på en 
amerikansk skola, ett perfekt sätt att även utveckla dina 
språkkunskaper. 
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High School Classic är det mest populära programmet som de flesta av våra studenter väljer. Vill du uppleva ett 
genuint High School år och låta oss sköta allt ska du välja detta programmet. Var du än blir placerad i landet 
kommer du garanterat få uppleva riktig ”High School Spirit”

Studera i öst eller väst och passa på att gå med i någon av skolans olika klubbar - sport, drama, debatt eller 
varför inte musik och testa på dina intressen ”the American way” samtidigt som du träffar nya vänner för livet.

Vad har du för bild av USA, en typisk amerikansk familj och det karakteristiska High School 
livet? Efter din tid i USA kommer du ha fått se och uppleva mer än du någonsin hade 
kunnat drömma om! Hos oss ingår ett områdesval, du kan välja mellan öst och väst.

VÄLJ VAR I USA DU VILL PLUGGA

Drömmer du om att bo vid havet, i en storstad eller kanske i en skidort? Vill du plugga specifika ämnen eller 
ägna dig åt din favoritsport under ditt High School-år? Om du redan har en klar bild över hur du vill att ditt High 
School år ska se ut, då ska du välja detta programmet. Uppgradera ditt Classic program mot en tilläggsavgift 
och få möjlighet att önska en mer specifik region, storstadsmiljö eller en av de mest populära delstaterna. Vi har 
fera olika alternativ och hjälper dig med vilket av dem som passar dig bäst. 

HIGH SCHOOL CLASSIC 

Vi har det mest 
prisvärda programmet. 

Hos oss ingår flyg, 
försäkring, placering 
& personlig service.
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Allt det här ingår

• Hjälp med ansökan
• Intervju, ej bindande
• Informationsträffar och förberedande material 

för dig och dina föräldrar innan avresa
• Studenthandbok
• Hjälp med visumansökan
• Flygbiljett tur och retur 
• Flygskatter
• Försäkring
• Områdesval Öst/Väst
• Hämtning på flygplatsen av vår samarbetspartner
• 4 dagars Arrival and Orientation Tour i Los Angeles 

eller New York City
• Researrangemang till din värdfamilj
• Värdfamilj med hel-inackordering; kost och logi
• En godkänd High School plats 
• Litteratur och läroböcker för obligatoriska ämnen
• 24/7 telefonservice
• Lokal kontaktperson under hela programmet
• Certifikat efter avslutat High School år
• Blueberry student t-shirt 

Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig för 
gratis rådgivning

”Mitt High School år lärde mig så mycket 
om mig själv och om världen. Jag har fått 
ett nytt perspektiv att se livet på och vän-
ner för livet. USA har en speciell plats 
i mitt hjärta och nästa gång jag kommer 
hit kommer jag ha både en familj och 
vänner att återvända till” - Sara

”Att börja på en sport hjälpte mig att 
träffa nya människor. Jag fick möjligheten 
att spela basket i skollaget och resa runt 
i landet för att möta andra skollag, vilket 
var en otrolig upplevelse!” – Andreas

För mer information eller bokning gå in 
på www.blueberrysprakresor.se och läs 
mer där eller ring oss på 08 408 884 98 så 
hjälper vi dig att ta första stegen till en 
fantastik tid i USA. 

The American dream is waiting! 
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4 days/ 3 nights 
Det viktigaste med ett lyckat High School år är att du
får en bra start. Därför bjuder vi dig på Arrival and 
Orientation Tour där du får möjlighet att lära känna 
andra studenter från världens alla hörn som står inför 
samma äventyr som du. Kontakterna du binder här leder 
ofta till starka vänskapsband. Ni kommer få massor av 
bra och användbar information om ditt kommande High 
School år och inte minst ha fyra grymt roliga dagar till-
sammans i New York eller Los Angeles! 

Tre nätter på centralt hotell, frukost och middag ingår 
alla dagar samt en rad utflykter och aktiviteter!
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ARRIVAL AND ORIENTATION
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Home away from home  
Under ditt High School-år kommer du bo hemma hos en 
amerikansk familj som är noggrant utvald för att passa 
just dig. Mest troligt kommer bandet mellan dig och din 
värdfamilj bli så starkt att de blir som en riktig extrafamilj 
på andra sidan jordklotet – som du kommer hålla 
kontakten med och fortsätta träffa i framtiden.

Tillsammans kommer ni hitta på familjeaktiviteter och 
fira olika högtider, vilket ger dig möjligheten att lära 
känna den amerikanska kulturen på riktigt. 

Alla våra värdfamiljer går igenom en 
kvalitetsprocess för att vi ska vara säkra 
på att du hamnar i en trygg, engagerad 
och varm familj som kan ta hand om dig 
som en riktig familjemedlem. 

”Min värdfamilj gick från att vara främ-
lingar till familj på nolltid. Jag visste från 
ögonblicket vi blev introducerade att det 
var en perfekt matchning. Jag älskar dom 
med hela mitt hjärta och jag vet att dom 
kommer vara med mig för alltid!” 
– Madelene

DIN VÄRDFAMILJ 
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Alla vi på Blueberry har studerat eller arbetat utomlands. Dessutom har vi 30 års branscherfarenhet och brinner 
starkt för kulturella utbyten. Vi vet vad vi sysslar med! Därför kan vi lova dig den bästa servicen och engagemanget 
för att ge dig; det bästa tänkbara High School-året. 

Vårt mål är att du ska känna dig trygg och säker. För att du ska få bästa möjliga start på ditt år bjuder vi dig 
på vår Arrival and Orientation Tour i New York eller Los Angeles. Vi har det mest prisvärda programmet. Hos oss 
ingår flyg, försäkring, placering och personlig service.

Till alla föräldrar
Vi förstår att du som förälder kan känna oro över att din son/dotter ska bosätta sig och studera på andra sidan 
jordklotet. Är han/hon redo för en sådan resa och kommer han/hon klara av det. Och ja, det kan vi försäkra dig 
om att han/hon kommer att göra. Vi skickar inte iväg någon som vi inte tror är redo för ett utbytesår. Vi har ett 
nära samarbete med vår partner i USA som har över 35 års erfarenhet av att hjälpa internationella studenter 
från hela världen. 

Alla värdfamiljer har genomgått en kvalitetsprocess och ni kommer kunna kontakta och lära känna familjen 
innan avresa. Under hela vistelsen har din son/dotter en personlig, lokal koordinator som regelbundet kommer 
hålla kontakt med din son/dotters värdfamilj och skola. 

En telefonsupport finns tillgänglig dygnet runt om något oväntat skulle inträffa. Din son/dotter kommer att 
lära sig en ny kultur, utveckla språket och se världen från nya perspektiv. Han/hon kommer att lära sig hantera 
utmanade situationer, vilket kommer driva din son/dotter till en fantastisk personlig utveckling. Stoltheten du 
kommer känna när han/hon återvänder hem kommer vara oslagbar!

Känner du dig osäker som förälder? Hör av dig till oss på 08 408 884 98 så bokar vi in ett möte där vi kan gå 
igenom vad det innebär att bo och studera i USA och vad man ska tänka på.
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VARFÖR BLUEBERRY?
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 Kontakta oss!  
 Tele: 08 408 884 98
 hej@blueberrysprakresor.se
 Grev Turegatan 35, 114 38 Stockholm

www.blueberrysprakresor.se 

Gratis studierådgivning 
Vi erbjuder personlig rådgivning per telefon och mail samt på vårt kontor. 
Det är inte bindande och helt gratis!

MAKE THE MOST OF YOUR LIFE!      

Hur gör jag för att studera på High School i USA?
• Boka in dig på vår hemsida online eller via telefon (ej bindande).
• Information och en handpenningsfaktura mailas ut till dig.
• Vi hjälper dig genom hela ansökningsprocessen som skickas till skolorna i USA. 
• 4 månader före avresa får du din delbetalningsfaktura.
• Godkänd ansökan och accepterad skolplats och vi börjar nu leta efter en matchande familj till dig.
• Informationsmöte, förberedande material, ansökan om visum och intervju på ambassaden.
• Du får veta vilket High School du ska börja på och vilken familj du matchats med. 
• Du får din slutfaktura 2 månader före avresa.
• Slutfakturan är inbetald och studenthandbok, flygbiljetter och ankomstinformation skickas till dig.
• Packa väskan och gör dig redo för äventyret!


