Boston
USA

FAKTA OM SKOLEN
Skolens kapacitet: Maks 230
Holdstørrelse: Maks. 14
Niveauer: 12
Minimumsalder: 17
Kurser:
Intensivt, kombinationskursus,
eksamensforberedende og 50+

Byen

Skolen

USA’s ældste og mest internationale by er Boston.
Byen huser et hav af universiteter og skoler, blandt
de mest kendte er Harvard University og
Massachusetts Institute of Technology, hvilket medvirker til at gøre byen ung og dynamisk.

Sprogskolen er beliggende i i hjertet af down town
Boston tæt på havnefronten, shopping, cafeer og
restauranter. Skolen som har en hyggelig atmosfære,
har 19 klasselokaler og tilbyder gratis WIFI, studiecomputere og studieområde.

Boston er en by hvor modsætninger mødes –
hyggelige villakvarterer ligger ikke langt fra de
skinnende skyskrabere i byens centrum og pæne
shoppingsgader forenes med det industrielle havneby-look der også karakteriserer byen.

Indkvarteringen

Mange store historiske begivenheder har fundet
sted i Boston, og der er masser af mulighed for at
dykke ned i byens spændende historie. Gå den
spændende tur ad The Freedom Trail som tager dig
på en 4½ km. Lang gåtur i byen hvor du kommer
forbi ikke mindre end 16 seværdigheder der alle er
forbundet med Uafhængighedskrigen.

Fritiden

Naturoplevelser kan du også sagtens få i Boston.
Beliggenheden ud til Atlanterhavet gør det nemt at
tage til nærliggende øer og sandstrande, ligesom
smukke skove og søer også er at finde i nærheden. I
sommerhalvåret er whale watching en kæmpe
mulighe for at se de store hvaler der holmulighed
der til i området.

Der er mulighed for familieindkvartering i eneværelse og med halv eller kvartpension, ligesom kollegie i
dobbeltværelse eller delelejlighed i ene eller dobbeltværelse uden forplejning vil være muligt.

I fritiden arrangerer sprogskolen en masse aktiviteter
og udflugter som er mulige at deltage i, nogen mod
egenbetaling. Aktiviteterne kan fx være besøg på
Museum of Fine Arts, skøjtetur, karaoke, fodbold osv.
Udflugterne kan være sightseeing i New York City,
Niagara Falls, ski eller snowboarding på Mt. Sunapee
og andre spændende ture. Du kan også selv finde på
aktiviteter i din fritid, og udforske byen sammen med
dine medkursister.

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: 636.480
Afstande:
Skole - centrum: 2 min. til fods
Skole - strand: 30 min. med
offentlig transport
Skole - indkvartering: Enkelte
med gåafstand, ellers med bus
eller tog.
Transport/retur: Kan tilkøbes

Transport
Ved ankomst/afrejse kan der
arrangeres transport fra/til
lufthavnen mod egenbetaling. Det er også muligt på
egen hånd at rejse til og fra
din indkvartering.

• Undervisning

• Udflugt til Niagara

• Museum

Falls

• Whale Watching

• Udflugt til New York

• Kajak

City
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