
BRISBANE
Australien

Skolens kapacitet: Maks 150

Holdstørrelse: Maks 15

Niveauer: 5 nivauer

Minimumsalder: 16 år 

junior kursus 13 - 17 år

Kurser: 

Intensivt, eksamensforbere-
delseskurser, sprog+ surfing, 
sprog+ praktik, junior kursus

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: Ca. 2 mio.

Afstande

Skole - centrum: I centrum

Skole - strand: 10 min. 

Skole - indkvartering: Maks. 40 
minutter med off. transport

Nogle vælger at cykle til skole

Transport/retur kan tilkøbes

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Brisbane ligger i den sydlige del af solskinsstaten 
Queensland og er Australiens 3. største by. Med det  
subtropiske klima kan man kan sidde ude både dag 
og aften det meste af året. Bare nyde livet i en af de 
smukke parker, der ligger langs Brisbane River, som 
snor sig gennem byens centrum. Eller du besøger 
South Banks, som er Australiens eneste kunstige 
strand, som også ligger ved Brisbane River. Stranden 
benyttes af byens indbyggere og af turister, som 
kommer her for at slappe af og nyde en frokost eller 
noget koldt at drikke på en af de mange restauranter 
og caféer, som ligger langs promenaden. 

Et andet sted i Brisbane, hvor du kan finde butikker, 
restauranter og caféer m.m. er Queen Street Mall, 
som er et hyggeligt strøg. Her er finder du næsten alt 
hvad hjertet begærer. Er du i centrum af byen, finder 
du mange fine gamle bygninger fra kolonitiden. Bris-
bane er kendt for denne specielle Queensland arki-
tektur.

Der er mange ting at opleve i Brisbane, måske har du 
lyst til at tage på en sejltur på floden, besøge cente-
ret for koalaer - Lone Pine Sanactuary eller botanisk 

have. På Mt. Coottha, en bakke i byens udkant, 
har du en helt fantastisk panoramaudsigt 

over Brisbane som du bestemt bør se. 

Transport
Mod egenbetaling kan du bli-
ve afhentet i lufthavnen. Du 
kan også på egen hånd finde 
vej til din indkvartering med 
offentlig transport.

Skolen
Sprogskolen ligger i hjertet af Brisbane med udsigt 
fra tagterrassen til Cityhall og flere af byens skyskra-
bere. Skolen ligger to minutters gang fra bredden af 
Brisbane River og Southbank Parklands. Du kan også 
hurtig komme til Queen Street Mall fra skolen. 
Skolen har til huse på 6. etage i en moderne kontor-
bygning med moderne indretning og aircondition. 
Skolen har fri internet og WiFi, opholdsrum med tv 
samt playstation og wii, tekøkken, tagterrasse og 12 
Undervisningslokaler.

Indkvarteringen
Du kan vælge at bo hos en lokal værtsfamilie, hvor du 
får eget værelse samt morgen- og aftensmad i hver-
dagene og alle tre måltider i weekender. Du kan også 
vælge at bo i dele-lejlighed, hvor du kan få ene- eller 
dobbeltværelse og du selv skal sørge for forplejning, 
eller du kan også vælge at bo på vandrehjem.

Fritiden
Sprogskolen tilbyder hver eftermiddag en aktivitet 
mod egenbetaling, som du kan vælge at deltage i hvis 
du har lyst. Det kan f.eks. være at surfe, sejle havkajak 
og cykle moutainbike. Er du mere til det kreative kan 
du f.eks. gå på opdagelse i Aboriginal kunst, musik og 
dans.
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• Lone Pine Sanctuary

• River cruise

• Botanisk have

• Bridge climb

• Museer

• Shopping

• South Bank

• Udflugter


