
Alicante
Spanien

Skolens kapacitet: Maks 38

Holdstørrelse: Maks 9

Niveauer: Alle niveauer

Minimumsalder: 17 år
Kurser: 

Intensivt, juniorprogram, 50+, 
eksamensforberedelseskurser, 
forretningskurser, kombinati-
onskurser, enelektioner, praktik 
+ sprogkursus.

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 500.000

Afstande

Skole - centrum: Ligger i  
centrum.

Skole - indkvartering: 15 min til 
fods, 5 min med bus.

Skole - strand: 5 min til fods

Transport/retur: Afhentning 
kan tilkøbes.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Alicante er en af de største og vigtigste byer i regio-
nen Valencia. Byen ligger på Spaniens østkyst hvor 
den er bygget op omkring strandene, og den var den 
første by i Spanien som i 1960’erne for alvor blev ind-
taget af, og tog imod Nordeuropas charterturister.

Den dag i dag er der stadig mange folk fra hele ver-
den, som kommer for at opleve Alicantes afslappede 
stemning. Byen byder på både storby og strand, og 
du får hele pakken med bl.a. kultur, historie, shop-
ping og madoplevelser når du er i Alicante. Det 
smukke slot Santa Barbara, ligger i 166 meters højde 
på toppen af bjerget Benacantil, hvorfra der er en 
fantastisk udsigt udover byen.  

Den gamle bydel byder også på masser af historiske 
bygninger, og når du går i kvarteret Santa Cruz er det 
den helt rigtige middelhavsstemning du mærker. I 
den nye bydel finder du marinaen med masser af 
luksus både, butikker og restauranter. Udover på 
Marinaen, finder du også butikker, restauranter, 
caféer, museer osv. På bl.a. Alicantes svar på Strøget, 
Avenida de Maisonnave. 

I Alicante er der mange lækre strande at vælge 
imellem og der er mulighed for at dyrke 

flere forskellige slags vandsport på de 
enkelte strande.

Transport
Du kan tilkøbe at blive afhen-
tet af en repræsentant fra 
skolen når du ankommer i 
lufthavnen. Du kan også på 
egen hånd med bus eller 
taxa finde vej fra lufthavnen 
til din indkvartering. 

Skolen
Sprogskolen ligger i hjertet af Alicante, med 5 minut-
ters gang til stranden. Skolen er fra år 2000 og har 6 
moderne undervisningslokaler, bibliotek og ophorum
Desuden er der gratis Wi-Fi til rådighed. 

Indkvarteringen
Vi anbefaler at du, for at få så meget ud af dit ophold 
som muligt, både sprogligt og kulturelt, bor hos en 
lokal værtsfamilie, hvor du har eneværelse og mor-
gen- og aftensmad er inkluderet. Du kan også bo på 
kollegie eller i delelejlighed sammen med andre af 
skolens kursister. Hotel og bed & breakfast er også 
en mulighed. 

Fritiden
I din fritid har skolen forskellige tilbud om aktiviteter 
og udflugter som du kan deltage i hvis du har lyst. Det 
er f.eks. guidede ture til lokale museer som det arkæ-
ologiske museum eller tyrefægtningsmuseet. Det kan 
også være forskellige aftenarrangementer. Udflugter 
ligger typisk i weekenderne, og her går turen ofte til 
forskellige andre byer som f.eks. Valencia eller du kan 
komme til Tabarca Island som er en lille ø i Middelha-
vet uden for Alicantes kyst.
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• Guidede museums 

ture

• Santa Barbara slottet

• Shopping

• Strand

• Vandsport

• Spansk kultur

• Udflugt: Ibiza


