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FAKTA OM SKOLEN

England

Bristol

Skolen

Byen
Bristol i Sydengland ligger tæt på grænsen til Wales.
Floden Avon går gennem byen og ender ud i den
tragtformede fjord Bristol Channel, hvor du kan se de
karakteristiske gamle badebroer, der er op mod 100
år gamle.
Brunel’s SS Great Britain var i 1845 – 1854 verdens
længste passagerskib, som blev bygget i Bristol og i
dag er tilbage i Bristol og kan besøges. Udover de
historiske seværdigheder er der mange andre ting at
se. Tag f.eks. i zoologisk have eller er du mere til livet
under vand, kan du besøge byens akvarium. Hvis du
er til fysisk aktivitet, så kan Outdoor & Adventurous
Activities anbefales med klatring, rappelling, sejlads
og mange andre udfordrende aktiviteter.
Der udbydes stor variation af guidede ture i Bristol.
Nævnes kan sightseeing med bus rundt til byens
interessante steder og en guidet pirattur, hvor du
hører beretninger om opdagelser, slaveri og pirater.
Du kan også besøge tv-stationen BBC, hvor en guide
vil fortælle og vise dig interessante steder i bygningen.
Bristol er rig på shoppingmuligheder med storo butikker langs gaderne i cencentre og
trum
trum. Nattelivet er også attraktivt med
p
pubber, spillesteder og klubber.

Sprogskolen ligger i to dejlige gamle bygninger i det
skønne område nær Clifton Universitet. Begge bygninger har ens faciliteter med i alt 17 undervisningslokaler, opholdsrum, 2 lokaler til selvstudie, fri Wi-Fi
og ved hver bygning ligger en dejlig have. Tæt på
skolen ligger caféer og butikker, hvor du f.eks. kan
hente din frokost. Hvert frikvarter kommer en mand
fra en lokal sandwich butik og sælger forfriskninger
til dem der ønsker det.

Skolens kapacitet: 200 (320 om
sommeren)
Holdstørrelse: Maks. 12
Niveauer: 6 niveauer
Minimumsalder: 18 år
Kurser:
Intensivt/eksamensforberedende

Maria 19 år

»Bristol var en fantastisk by, skolen
var god, det sociale efter skole var
mega fedt….. Alt var så godt! «
Indkvarteringen
Du kan bo hos en værtsfamilie på eneværelse og
med morgen- og aftensmad. Derudover kan du bo
på eneværelse på kollegie uden forplejning. Hotel og
Bed & breakfast er også en mulighed.

Fritiden
Sprogskolen tilbyder et ugentligt fritidsprogram, hvor
nogle af aktiviteterne vil være mod egenbetaling. Aktiviteterne inkluderer bl.a. sport, filmaftener, og bådtur.
Derudover arrangeres udflugter, hvor du f.eks. kan
komme til London, Stonehenge og Bath.

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: Ca. 500.000
Afstande:
Skole - centrum: 20 minutter
Skole - indkvartering: 5-30
minutter .
Bristol - London: 1½-2 timer
Transport/retur: Afhentning i
lufthavn kan tilkøbes

Transport
Mod egenbetaling kan du blive afhentet i lufthavnen ved
din ankomst til England. Der
er også mulighed for på
egen hånd at rejse til din
indkvartering.

• Undervisning

• Kreativitet

• Film aftener

• Udflugt til Bath

• Sport

• Udflugt til London
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