Berlin
Tyskland

FAKTA OM SKOLEN

Skolen
Byen
Berlin, Tysklands hovedstad, er hjemstad for ca. 3,5
millioner mennesker, heraf 160.000 studerende fordelt på byens mange uddannelsesinstitutioner, primært de 4 universiteter. Byens rolle igennem tiden
har efterladt mange spor, så udover at være en af de
mest moderne og trendy storbyer i Europa, byder
Berlin på masser af historie fra. bl.a. 2. verdenskrig
og den kolde krig.
En af de klassiske seværdigheder i Berlin er Brandenburger Tor, byporten som nok mest af alt er kendt
for at være midtpunkt under murens fald i 1989 hvor
øst- og vestberlinere igen blev forenet. Berlin har
også et hav af museer du kan udforske, både inden
for kunst, malerier, historie og meget mere. Det jødiske museum er helt klart et besøg værd, og viser de
tyske jøders historie både før og efter holocaust.
Berlin byder også på masser af arkitektoniske bygninger og kunstværker som er opført efter murens
fald, ligesom grønne områder, caféer, butikker,
restauranter osv. I den grad pryder bybilledet. Der er
masser af shoppingsmuligheder i Berlin, og er du
ude efter gode køb så er de mange second-hand
butikker det rigtige sted, hvor du ofte kan finde
des
dyre designer
mærker til billige penge.

Transport
Når du ankommer til lufthavnen kan du tilkøbe at blive
afhentet af en repræsentant
for skolen. Du kan også på
egen hånd finde vej til din
indkvartering med tog, bus
eller taxi.

Sprogskolen er beliggende i hjertet af Berlin, på
Kastianienallee hvor mange film og modeoptagelser
finder sted, og i gåafstand fra mange seværdigheder.
Skolen ligger på et 14000m2 stort campus og har 40
lyse og moderne undervisningslokaler, restaurant og
cafeteria. Der er grønne områder du kan nyde i din
fritid og der tilbydes gratis Wi-Fi.

Skolens kapacitet: Maks 500
Holdstørrelse: Maks 12
Niveauer: 4 nivauer
Minimumsalder: 18 år
Kurser:
Intensivt, lærerkurser, eksamensforberedelseskurser, virksomhedspraktik, enelektioner.

Tina, 21 år

»Kæmpe oplevelse for livet!!
Indkvarteringen
I Berlin kan du vælge at bo hos en lokal værtsfamilie
hvor du har dit eget værelse, og morgen- og aftensmad er inkluderet. Du kan også bo på kollegie eller i
lejlighed på campus sammen med nogle af skolens
øvrige kursister, eller du kan bo på hotel eller i lejlighed uden for campus.

Fritiden
Når du ikke har lektioner, arrangerer skolen forskellige aktiviteter og udflugter du kan deltage i hvis du
har lyst. Aktiviteter kan f.eks. være besøg på forskellige seværdigheder, sport, koncerter eller teater.
Udflugter ligger ofte i weekenderne og går til andre
byer som Hamburg eller Potsdam. Du kan også selv
planlægge hvad der skal ske i din fritid, og sammen
med andre kursister udforske alle Berlins herligheder.
dig selv som kaptajn.

• Rundvisning i byen

• Kunst og kultur

• Berlinmuren

• Shopping

• Zoologisk Have

• Udflugt: Potsdam

• Historie

• Udflugt: Hamburg

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: Ca. 3,5 millioner
Afstande
Skole - centrum: Skolen ligger
i centrum
Skole - indkvartering: Uden for
campus: Offentlig transport.
Nogle med gåafstand.
Transport/retur: Afhentning
kan tilkøbes.
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