Cuenca
Ecuador

FAKTA OM SKOLEN
Skolens kapaciteHoldstørrelse:
Maks 90
Niveauer: 5 nivauer
Minimumsalder: 18 år
Kurser:
Intensivt, forretningskurser,
frivilligt arbejde+sprogkursus,
enelektioner.

Byen

Skolen

Cuenca er den tredjestørste by i Equador, og dens
historiske bydel er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Byen er et mekka for kulturelskere, og
byder derudover på masser af spændende historie
og fantastiske naturoplevelser.

Sprogskolen er beliggende i en fritliggende bygning i
hjertet af Cuenca, med udsigt udover Barrano floden,
og der er en afslappet og venlig atmosfære på skolen. Der er 7 undervisningslokaler, et bibliotek og
opholdsrum. Derudover tilbyder skolen gratis Wi-Fi,
og der er en lille have du kan benytte dig af når du
ikke har undervisning.

Cuenca er en by hvor modsætninger mødes og kontrasterne mellem det traditionelle og det moderne er
tydelige. I området omkring Cuenca finder du masser af fascinerende nationalparker, gamle inkaruiner,
smukke vandreruter, markeder og meget andet hvor
du virkelig får Ecuador at se fra landets originale
side. Bl.a. Molleturo som er et stort landområde i den
sydlige del af Andesbjergene, der indtil for få år
siden var afskåret fra civilisationen i form af at der
ingen veje for biler fandtes, så det tog 3 dage med
muldyr at komme ind til Cuenca. I dag tager turen ca.
1½ time i bil, og området er uden tvivl et besøg værd.
Udover det traditionelle og historiske finder du i
Cuenca også masser af caféer og barer hvor du kan
smage både lokale og internationale retter og drikkevarer, og ellers nyde den latinamerikanske atmosfære.

Transport
Trans
Da der
d ingen international lufthavn er
i Cuenca lander du i Quito, og skal
videre med indenrigsfly til Cuenca. Mod tilkøb vil en guide
møde dig i Quito og videre dig
videre til Cuenca, hvor du bliver mødt af en repræsentant
fra skolen som sørger for at
bringe dig til din indkvartering.

Indkvarteringen
I Cuenca kan du vælge at bo hos en lokal værtsfamilie, hvor du har dit eget værelse, og morgen- og
aftensmad er inkluderet. Du kan også bo i en lejlighed eller på hotel uden måltider inkluderet. Bed &
breakfast er også en mulighed.

Fritiden
I din fritid arrangerer skolen forskellige aktiviteter og
udflugter du kan deltage i. Det kan f.eks. være dans,
madlavning, sport eller guidede ture til forskellige
seværdigheder. Udflugter ligger ofte i weekenderne
og kan f.eks. gå til Nationalparken Las Cajas, Ingapirca og andre spændende steder. Du kan også selv
planlægge hvad du vil bruge din fritid på, og udforske
Cuenca på egen hånd eller sammen med dine medkursister.

• Guidet tur i byen

• Madlavning

• Kultur

• Vandreruter

• Inkaruiner

• Udflugt: National Park

• Dans

Las Cajas

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: Ca. 500.000
Afstande
Skole - centrum: Skolen ligger i
det historiske bydel af Cuenca
Skole - indkvartering: De fleste
i gåafstand 15-30 minutter.
Enkelte 15 min. med bus.
Transport/retur: Afhentning
kan tilkøbes.
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