
Bournemouth
England

Skolens kapacitet: Maks 1.000

Holdstørrelse: Maks 15

Niveauer: 6 nivauer

Minimumsalder: 16 år
Kurser: 

Intensivt, 50+, eksamensfor-
beredelseskurser (IELTS og 
Cambridge), forretningskurser 
+ evt. specialeområde, enelek-
tioner. 

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 360.000

Afstande

Skole - centrum: 10 min

Skole - strand: 15 min 

Skole - indkvartering: 
Gåafstand eller med bus. 

Bournemouth - London: 2 
timer i bus.

Transport/retur: Kan tilkøbes.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Bournemouth ligger i Dorset, og er en af de største 
byer på den engelske sydkyst. Det er en populær 
turistby grundet beliggenheden, og flere og flere 
unge mennesker præger bybilledet, da mange flytter 
til byen for at læse på universitetet.

På strandpromenaden finder du bl.a. Bournemouth 
Pier, som er byens mole der strækker sig langt ud i 
havet. I byens centrum finder du et stort antal butik-
ker, caféer, restauranter og pubber, som sammen 
med andre aktiviteter som minigolf og en stor luft-
ballon hvor du kan komme op og se byen fra oven, 
skaber en fantastisk atmosfære i byen. 

Er du interesseret i kultur, ligger Russell-Cotes Art 
Gallery & Museum på en bakketop med udsigt over 
havet. Her boede Sir Melton og Lady Annie Russell-
Cotes fra 1901 og du kan nu nyde deres overdådige 
samling af spændende ting og kunst fra hele verden. 
Også andre kulturelle seværdigheder findes i områ-
det i og omkring Bournemouth.

Det er let at komme rundt i byen både til fods, på 
cykel eller med en af de mange bybusser. I Bourne-

mouth er der hele tiden noget at opleve, du 
kommer aldrig til at kede dig. Mor dig 

med de mange aktiviteter, nyd Eng-
lands bedste badestrand, og slap 

af på et af de mange spisesteder 
i byen. 

Transport
Mod egenbetaling kan du 
blive afhentet i lufthavnen. 
Du kan også på egen hånd 
finde vej til din indkvartering  

med bus eller tog.

Skolen
Skolen ligger centralt i Bournemouth med få minut-
ters gang til både bymidten og stranden. Der er 70 
undervisningslokaler med whiteboards, spisested, 
gratis internet og en have og terasse du kan benytte 
når du ikke har undervisning.

Trine 16 år

»Jeg synes at det var en super fed 
oplevelse!«

Indkvarteringen
Indkvartering hos en værtfamilie anbefales da du får 
brugt sproget så meget som muligt på den måde. 
Her bor du på eneværelse og morgen- og aftensmad 
er inkluderet. Er du over 18 år er det også muligt at 
bo på hotel eller bed & breakfast 

Fritiden
Sprogskolen tilbyder et ugentligt aktivitetsprogram, 
hvor nogle aktiviteter vil være mod egenbetaling. Det 
kan bl.a. bestå af sport, kreative fag og filmaftener. 
Der arrangeres også udflugter i weekenderne, hvor 
du kan købe ture til bl.a. London og Oxford. 
Derudover er der masser af muligheder for selv at 
bruge fritiden i Bournemouth. Du kan bl.a. dyrke for-
skellige former for sport både i vand og på land, gå i 
teatret eller biografen eller gøre brug af nogle af de 
mange andre spændende ting byen har at byde på. 
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• Undervisning

• Film aftener

• Sport

• Kreativitet

• Strand

• Museum

• Udflugt til Oxford

• Udflugt til London


