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Chester i det nordvestlige England er en historisk by,
som ligger ved floden Dee. Byens centrum er omgivet af en intakt bymur, hvor du på spændende gåture
passerer bl.a. romerske udgravninger og et amfitea
ter. Bymuren går også med små broer over forskellige gader i byen og på Eastgate ser du Eastgate
Clock, som siges at være den mest fotograferede
efter Big Ben i London.
De største attraktioner i Chester ligger i gåafstand
fra byens centrum. De mest fremtrædende attraktioner er rådhuset og Chester katedral, som ligger
indenfor bymuren. Er du interesseret i byens historie
og attraktioner kan du tage på en rundtur med dig
selv som guide med et kort over de mest interessante steder i byen. Du kan også tage sightseeing
bussen, hvis du hellere vil have fortalt om byens
attraktioner.
Chester har et livligt bymiljø med gode shoppingsmuligheder, caféer og restauranter. Nattelivet er
ligeledes livligt med de velbesøgte klubber, barer og
pubber.
Trænger du til at slappe af efter de mange indtryk du ffår, så er den store Grosvenor Park
sted
stedet eller Edgar’s Field på sydsiden
aaf floden Dee.

Transport
Mod egenbetaling kan du blive hentet i Manchester el.
Liverpool lufthavn. Du kan
også vælge at rejse til din
indkvartering på egen hånd.

Sprogskolen har fire bygninger på et torv i centrum af
Chester. Skolen byder bl.a. på 18 undervisningslokaler,
lokale til selvstudie, Wi-Fi, fri internet, opholdsrum og
gårdhave.

Skolens kapacitet: 180
Holdstørrelse: Maks. 12
Niveauer: 4 niveauer
MInimumsalder: 14 år
Kurser:
Intensivt, Intensivt + workshop,
intensiv business, sommerkursus for 14 - 16 årige, 50+
kursus, eksamensforberedelseskursus.

Annbrit, 19 år

»Jeg tilbragte meget tid sammen
med de andre studerende og fik på
den måde hele tiden øvet mig i det
engelske sprog«
Indkvarteringen
Familieindkvartering i enkelt- eller dobbeltværelse
med halvpension. Sprogelever under 18 år deler
oftest værelse med en sprogelev fra et andet land.
Hotel, lejlighed uden forplejning og Bed & Breakfast
er også en mulighed. Minimumsalder: 18 år.

Fritiden
Sprogskolen tilbyder alt efter kursusvalg et ugentligt
fritidsprogram, hvor nogle af aktiviteterne vil være
mod egenbetaling. Der er aktiviteter som sightseeing,,
sport, madlavning og meget mere. Udflugter arrangeres i weekender, et eksempel kan være til Snowdonia
National Park, som ligger i det nordvestlige Wales.
Parken byder på mange aktiviteter, bl.a. at vandre og
klatre, rafting og sejle i kano. I parken ligger Snowdon,
det højeste bjerg i England og Wales. Af andre udflugter kan The Lake District og North Wales nævnes.

• Sightseeing

• Stå på skøjter

• Filmaftener

• Snowdonia

• Fodbold

• Udflugt: Manchester

• Madaften

• Udflugt: York

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: 120.000
Afstande:
Skole - centrum: 2 minutter
Skole - strand: Min. 23 km
Skole - indkvartering: 15 - 40
min. til fods el. off. transport.
Chester - London: 350 km
Transport/retur: Afhentning i
lufthavn kan tilkøbes.
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