Cape Town
Sydafrika

FAKTA OM SKOLEN
Skolens kapacitet: Maks 200
Holdstørrelse: Maks 12
Niveauer: 8 nivauer
Minimumsalder: 16 år
Kurser:
Intensivt, frivilligt arbejde +
sprog (mange valgmuligheder),
eksamensforberedelseskurser
(TOEFL, IELTS og Cambridge).

Byen

Skolen

Cape Town er en dynamisk by i Sydafrika, med venlige og imødekommende indbyggere. Det er en af de
mest multikulturelle byer i verden og er ikke kun en
af de mest populære internationale destinationer i
Sydafrika, men også i hele Afrika generelt, og man er
slet ikke i tvivl hvorfor, når man oplever det det lækre
klima, naturomgivelserne og den veludviklede infrastruktur.

Sprogskolen i Cape Town ligger kun et stenkast væk
fra den eksklusive strandpromenade, små 10 minutter kørsel fra midtbyen, og 5 minutters kørsel fra de
mest populære strande. Skolen har 12 moderne
undervisningslokaler, udendørsområde, selvstudieområde, et bibliotek og en stor elevlounge.
Derud over er der gratis Wi-Fi på skolden.

I Cape Town finder du en overflod af forskellige
attraktioner, seværdigheder og aktiviteter, fra overdådig luksus til backpacker venligt. Her er altså
noget for enhver smag og pengepung. Nogle af de
mest kendte attraktioner og seværdigheder i Cape
Town indeholder bl.a. Table Mountain hvor du kan
vandre op ad de smukke stier eller du kan tage svævebanen til toppen og nyde den spektakulære udsigt
ud over Cape Town, lige som Robben Island hvor
Nelson Mandela var fængslet i 27 år også er et fantastisk spændende sted at besøge under dit ophold.

Under dit ophold i Cape Town kan du bo på flere forskellige måder. Hos en lokal værtsfamilie får du dit
eget værelse og halvpension er inkluderet. Der findes
også flere former for kollegier/lejligheder hvor du bor
sammen med andre internationale folk som også er
på besøg i Cape Town, med morgenmad inkluderet.
Derudover er hotel, bed & breakfast eller backpacker
hostels også en mulighed.

Der er masser af muligheder for at dyrke forskellige
former for sport både på land og i vand. Vandring,
golf og mountainbiking er populært på land, mens
dykning, surfing og vandski er perfekt at dyrke
i vande
vandet. Når du er færdig med dagens
aktiv
aktiviteter kan du nyde en kold drink
eeller øl i Cape Towns levende natteliv.

Indkvarteringen

Fritiden
I din fritid arrangerer skolen forskellige aktiviteter og
udflugter som du, hvis du har lyst, kan deltage i. Det
kan være grillaftener, casino aften, sport, vinsmagning og besøg på lokale markeder og seværdigheder.
Udflugter ligger ofte i weekender, og kan være ture til
Cape the Good Hope, dykning med hajer, skydiving
eller surferlektioner. omkring

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: 3,8 millioner
Afstande
Skole - centrum: 10 min transport
Skole - indkvartering: Nogle til
fods, andre med bus
Skole - strand: 5 min. transport
Transport/retur: Gratis ved
brug af skolens indkvartering

Transport
Benytter du dig af skolens
indkvartering, er det gratis at
blive hentet i lufthavnen og
kørt til din indkvartering. Du
kan også tage en bus eller
taxa og på egen hånd finde
vej til din indkvartering.

• Strand

• Vinmarker

• Barbeque

• Robben Island

• Dykning

• Udflugt: Safari

• Markeder

• Udflugt: Paragliding
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