Aix-en-Provence
Frankrig

FAKTA OM SKOLEN

Frankrig

Aix

Skolen

Byen
Aix-en-Provence er en sydfransk by ca. 35 km fra
Marseille. Omgivet af lave bjerge ligger Aix i et smukt
landskab ved floden Arc. Byen er en lille og billedskøn by af romersk oprindelse og med universitetet
er det en levende og glad by med de mange studerende.
Aix er kulturens hovedstad i Provence og oplevelserne er mange. Gastronomien er der mange som
vælger at gå på opdagelse i og dette kombineret
med de mange kulturelle oplevelser er en ideel måde
at opleve Aix og det skønne område omkring.
Byen er døbt ”Ville d’Eau - Ville d’Art”, byen med vand
- byen med kunst, takket være de mange fontainer i
byen og alle de kunstnere, der genem flere århundrede har ladet sig charmere af områdets lys og skønhed.
I den gamle bydel er der flere middelalderkirker samt
et kloster og her ligger også byens rådhus, alt i det
uregelmæssige gadenet. Mange bliver betaget af
stedet med de charmerende smalle gader og de farvede facader.
Proven er der er ca. 300 solskinsdage
I Provence
om året, måske er det derfor nogle
ssiger, at om vinteren holder solen
ferie i Provence.

Transport
Du kan mod egenbetaling
blive afhentet ved din ankomst til lufthavn eller togstation eller du kan tage
offentlig transport.

Sprogskolen ligger ca. 12 minutters gang fra centrum
af Aix. Skolen har 16 klasselokaler med aircondition
fordelt på 3 etager, samt et multimedia center og en
dejlig terrasse udenfor lokalet. På den anden af skolens terrasser nydes morgensolen. Skolens bygning
kaldes ”Le Vieux Lavoir”, som hentyder til stedets
oprindelige virke, det var nemlig her kvinderne kom
for at ordne deres vasketøj. I haven ses stadig levn
fra denne tid. Sprogskolen er handicapvenlig.

Skolens kapacitet: Maks. 100
Holdstørrelse: Maks. 10
Niveauer: 7 nivauer
Minimumsalder: 18 år
Kurser:
Intensivt, eksamensforberedelseskurser, erhvervskurser, enelektioner, kombinationskurser
med f.eks. madlavning, kultur,
golf og at male

Julie B. Tandrup Gravesen 20 år

»Alderen på elever svinger utroligt meget......
det har givet mig et anderledes syn på alder,
man behøver ikke være 19-20 år for at være
godt selskab.«
Indkvarteringen
Du kan vælge at bo hos en lokal værtsfamilie, hvor du
har dit eget værelse og får morgenmad og aftensmad
eller du kan bo uden måltider. Du kan også bo på
kollegium eller hotel.

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: 145.000
Afstande
Skole - centrum: Ca. 1 km.
Skole - indkvartering: 20 - 25
min. i gåafstand

Fritiden
Sprogskolen har et varieret aktivitets- og udflugtsprogram, hvor du på skolen kan melde dig til de aktiviteter du ønsker at deltage i. Skolens beliggenhed er
ideel til udflugter i det sydfranske. Udover skolens
aktiviteter er skolen altid behjælpelig med at informerer om de mange aktiviteter, som foregår i byen, og
der er som regel altid noget spændende at opleve.
• Rundvisning i byen

• Vandreture

• Madlavning

• Sejlture

• Pétanque

• Udflugter

• Vinsmagning

• Markeder

Transport/retur: Afhentning
kan tilkøbes.

MØD OS PÅ FACEBOOK

Storegade 35 • 6780 Skærbæk • Tlf. 74 75 08 44 • mail@bundgaard-rejser.dk • Reg. nr. hos Rejsegarantifonden 656

www.bundgaard-rejser.dk

