
Cambridge
England

Skolens kapacitet: 108

Holdstørrelse: Maks. 12

Niveauer: 7 niveauer

Minimumsalder: 9 år 

Kurser:

Intensivt, intensivt + business, 
eksamnesforberedelseskursus, 
sommerkursus 9 - 13 år, 14 - 
16 år og 12 - 15 år

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 150.000

Afstande:

Skole - centrum: 12 min. m bus

Skole - strand: 

Skole - indkvartering: Maks. 30 
min til fods el. benyt off. transp.

Cambridge - London: 120 km

Transport/retur: Afhentning i 
lufthavn kan tilkøbes. 

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Universitetsbyen Cambridge er en moderne og livlig 
by, hvor de mange studerende præger bymiljøet. I 
denne pulserende by er der oplevelser for enhver 
smag. 

King’s College Chapel er den mest berømte bygning 
i Cambridge. Det er en smuk gotisk kirke, som har 
verdens største hvælving. Kirkens kor, King’s College 
Choir, bestående af drenge og mænd, er verdens-
kendt for deres smukke sang. Sen hver eftermiddag 
er der gratis entré, når koret synger Evensong. 

Cambridge kan du udforske på egen hånd eller du 
kan tage på en af de guidede ture og få et indtryk af 
byen og universitetet. Shoppingsmulighederne er 
store i Cambridge med storcentre og butikker langs 
gaderne. Der afholdes marked 6 dage om ugen, hvor 
du kan købe tøj, bøger, musik, mad, blomster m.m..

At gå eller cykle er de mest populære transportfor-
mer i Cambridge, men selvfølgelig er der også 
offentlig transport i byen. 

Der er altid noget at opleve i Cambridge og du vil 
aldrig kede dig. Vær aktiv med byens oplevel-

ser og slap derefter af på en af byens 
mange caféer eller restauranter.

Transport
Mod egenbetaling kan du bli-
ve afhentet i lufthavnen ved 
din ankomst til England. Du 
kan også vælge, at rejse på 
egen hånd til din indkvarte-
ring.

Skolen
Sprogskolen ligger i udkanten af Cambridge med 
kun 12 minutters buskørsel til centrum. Skolen har 
en venlig og aktiv atmosfære og udover undervis-
ningslokalerne har skolen et bibliotek, og lokale til 
selvstudie med hjælpelærer 2 timer pr. dag i hverda-
gene. Skolen har også en stor dejlig have, hvor du 
kan slappe af sammen med dine medkursister.

Camilla 17 år

»Jeg har haft de bedste tre uger i  
mit liv!«

Indkvarteringen
Du kan vælge at bo hos en værtsfamilie på enevæ-
relse  med morgen- og aftensmad. Langt de fleste 
værtsfamilier ligger i gåafstand fra skolen eller en 5 
minutters bustur. Skolen kan hjælpe dig med at leje 
en cykel under dit sprogkursus, hvis du ikke har lyst 
til at gå. Om sommeren er det muligt at bo på kolle-
gium for kursister fra 18 år. Hotel eller Bed & Break-
fast kan også vælges.

Fritiden
Sprogskolen har hver uge et aktivitets- og udflugts-
program, hvor du tilmelder dig direkte til skolen. Der 
er sportsaktiviteter, quizaftener, filmaften, bowling og 
meget mere. I weekender arrangeres endagsudflugter 
til f.eks. Warwick Castle, musical i London, sightseeing 
i London, Oxford, Windsor Castle og flere interessante 
steder. Nogle gange arrangerer skolen også en week-
endtur til f.eks. Skotland mod egenbetaling.
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• Sportsaktiviteter

• Temafest

• Cream Teas

• Punte på floden

• Filmaften

• Quizaften

• Udflugt: Stratford

• Udflugt: London


