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FAKTA OM SKOLEN
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na
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Skolen
Byen
Barcelona er den næststørste by i Spanien, og er
hovedstad i regionen Catalonien. Byen blev, som
mange andre spanske storbyer, grundlagt af romerne, og har derfor en lang og spændende historie bag
sig før den blev til den by som vi kender i dag.
Er du interesseret i byens historie, så er det gotiske
kvarter Barri Gótic det rigtige sted at starte. Det er
den ældste bydel i Barcelona, og et af de mest
spændende kvarterer du finder i byen. Her finder du
små hyggelige gader, butikker og restauranter, ligesom nogle af de største seværdigheder i Barcelona
ligger her. Bl.a. katedralen som tog flere hundrede år
om at blive bygget og rådhuset er steder du må
besøge i den gamle bydel.
Udover historiske seværdigheder, byder Barcelona
på strand, grønne områder, shopping, festivaller, kultur og meget mere. Du må ikke snyde dig selv for en
tur ned af boulevarden Las Ramblas, hvor du finder
restauranter, butikker og inde i midten præger små
aviskiosker, gadegøglere og blomstersælgere billedet. For enden af Las Ramblas finder du marinaen,
hvor du bl.a. finder Europas største akvarium, og en
IMAX-biograf. Er du fodboldfan er et besøg på
F.C. Ba
Barcelonas Camp Nou næsten et
mus
must. En ting er sikkert, du kommer
aaldrig til at kede dig i Barcelona.

Transport
Du kan mod tilkøb, ved din
ankomst i lufthavnen blive
hentet af en repræsentant
fra skolen. Du kan også på
egen hånd finde vej til din
indkvartering, vha. bus, tog
eller taxa.

Sprogskolen ligger i en smuk bygning fra det forrige
århundrede, og er beliggende i centrum af Barcelona,
kun 5 minutters gang fra hovedtorvet. Skolen har 40
rummelige undervisningslokaler, computerrum, og
bibliotek. Derudover er der bl.a. cafeteria, en udendørs terrasse, selv-studie center og gratis Wi-Fi.

Skolens kapacitet: Maks 250
Holdstørrelse: Maks 10
Niveauer: 6 nivauer
Minimumsalder: 16 år
Kurser:
Intensivt, 50+, eksamensforberedelseskurser, juniorkurser,
forretningskurser, enelektioner.

Christine 17 år

»Selvom man ved at rejsen og opholdet er kort, ved man også at det er et
sted hvor man får venner for livet!«
Indkvarteringen
Du kan vælge at bo hos en lokal værtsfamilie, hvor du
har eneværelse og halvpension (morgen og aftensmad) er inkluderet. Du kan også bo på kollegie eller i
delelejlighed, sammen med nogle af skolens andre
kursister. Hotel er også en mulighed.

Fritiden
I fritiden har skolen forskellige tilbud om arrangementer og udflugter du kan benytte dig af hvis du har
lyst. F.eks. guidede ture i Barcelona, film aften, museumsbesøg, sport osv. Udflugter ligger i weekenderne
og går f.eks. til forskellige andre dele af Spanien, som
Girona og Tarragona. Du kan også på egen hånd
udforske Barcelona som har alt hvad du kan forestille
dig. Der er bl.a. en strand i forlængelse af marinaen,
og ellers ligger der strande både nord og syd for byen
som er helt forskellige fra hinanden, og bestemt bør
besøges.
• Rundvisning i byen

• Strand

• Historie

• Museum

• Sport

• Film aften

• F.C. Barcelona

• Udflugt: Tarragona

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: Ca. 1,6 mio.
Afstande
Skole - centrum: 5 min til fods
Skole - indkvartering: Offentlig
transport. Nogle med
gåafstand
Skole - strand: 30 min. til fods
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

