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Brighton er beliggende i Sussex på Englands sydkyst, som er kendt for sin smukke kyststrækning og
de charmerende landsbyer. Brighton, som er bygget
sammen med byen Hove, har ca. 300.000 indbyggere
og har alt, hvorfor mange kalder byen for mini-London. Den har en ideel beliggenhed ved vandet med
en flere kilometer land strandpromenade og to flotte
piers (moler) bygget ud i vandet med forlystelseshaller.
Brighton er en god handelsby med mange hyggelige
tove og cafeér. Mest berømt er The Lanes, en lille
hyggelig bydel mellem strandpromenaden og Royal
Pavillion med smalle gader og mange specialbutikker. Der hersker en særlig stemning, og man kan
nyde det brogede folkeliv fra en af de mange fortovscafeér.
Brighton var oprindelig en lille fiskerlandsby, men er
idag den største og mest moderne by ved Englands
sydkyst, med 2 universiteter og colleges. I Brightons
bymidte finder man mange teatre og biografer. På
grund af Brightons ideele beliggenhed tilbyder byen
mange forskellige sportsaktiviteter som f.eks. tennis,
golf og forskellige typer vandsport samt indenspo
dørs sportsgrene
som bowling og squash.

Transport
Du kan, mod tilkøb, blive hentet af en repræsentant fra
skolen ved din ankomst til
lufthavnen eller du kan rejse
på egen hånd med tog eller
bus.

Skolen består af 2 bygninger som ligger over for hinanden. Skolen ligger i et af Brightons mondæne kvarterer tæt ved byens berømte strand og tæt ved
bycentrum. Der hersker en meget hyggelig og varm
atmosfære på skolen, som ikke er særlig moderne,
men veludstyret med alle de nyeste undervisningsmidler. Der tilbydes gratis Wi-Fi på skolen, ligesom
der er mulighed for at låne en computer. Skolen får ry
for at være den bedste sprogskole i Brighton.

Skolens kapacitet: Maks 300
Holdstørrelse: Maks 12
Niveauer: 6 nivauer
Minimumsalder: 16 år
Kurser:
Intensivt, kombinationskurser,
eksamenskurser, forretningskurser, lærerkurser, enelektioner og juniorsommerkurser.

Martin, 20 år

»Jeg var rigtig meget sammen med
andre studerende bl.a. på stranden, i
Brighton og hjemme hos
værtsfamilierne.«
Indkvarteringen
Familieindkvartering i enkeltværelse med morgen- og
aftensmad inkluderet. Hoteller, lejligheder eller huse
som er forbeholdt skolens elever, uden måltider
inkluderet.

Fritiden
Når dagens undervisning er slut tilbyder skolen forskellige aktiviteter og udflugter du kan deltage i hvis
du har lyst. Det kan f.eks. være en tur rundt i Brighton,
forskellige former for sport, diskotek og besøg på forskellige museer. Udflugter ligger ofte i weekenderne
og går til f.eks. London, Oxford, Stonehenge og Isle of
Wight.

• Rundvisning i byen

• The Royal Pavillion

• Strand

• Teater

• Museum

• Udflugt: Leeds Castle

• Shopping

• Udflugt: Portsmouth

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: 300.000
Afstande
Skole - centrum: 10 min til fods
Skole - indkvartering: Offentlig
transport. Enkelte til fods.
Skole - strand: 5 min til fods.
Brighton - London: 86 km
Transport/retur: Afhentning
kan tilkøbes.
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