
Eastbourne
England

Skolens kapacitet: 240 

Holdstørrelse: maks. 12-14

Niveauer: 7 niveauer

Minimumsalder: 16 år

Kurser:

Intensivt, kombinationskursus, 
eksamensforberedelseskursus, 
sommerkursus, enetimer og 
50+ kurser.

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 100.000

Afstande:

Skole - centrum:

Skole - strand:

Skole - indkvartering: Maks. 30 
min. til fods eller off. transport.

Eastbourne - London:

Transport/retur: Afhentning i 
lufthavnen kan tilkøbes. 

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Kystbyen Eastbourne ligger i den naturskønne region 
East Sussex. Byen har prisvindende strande og 
strandpromenader. Der er bl.a. livreddere på dele af 
strandene, brusere og liggestole. Selvfølgelig kan du 
også tage dit badehåndklæde med og nyde solen og 
bade i det indbydende og rene havvand. Langs 
strandpromenaden ligger mange restauranter med 
skøn udsigt over vandet. 

Indkøbscentret Arndale Centre byder på mange 
shoppingsmuligheder, ligeledes Little Chelsea og 
gaden med de victorianske huse, har mange spænd-
ende butikker. Du kan også opleve de lokale marke-
der. Vil du ud og spise og hygge dig, har Eastbourne 
mange restauranter og caféer. Nattelivet er der også 
gang i, her kan du tage på pubber, barer og klubber.

Eastbourne Pier er en mole, hvor der bl.a. er butikker, 
spillehal, restaurant og selvfølgelig en Chippy, hvor 
du kan købe det populære Fish & Chips 

Eastbourne er rig på oplevelser, f.eks. kunstmuseet 
Towner, Redoubt Fortress og Bateman’s. Towner er et 
kunstmuseum, Bateman’s er et hus fra det 17. 

århundrede med en smuk park og Redoubt 
Fortress er et museum med den 200 års 

gamle militære historie, som har til 
huse i den bygning, som skulle 

holde Napoleons hær fra at 
invadere England. 

Transport
Mod egenbetaling kan du 
blive afhentet ved din an-
komst til England eller du 
kan også vælge at rejse på 

egen hånd.

Skolen
Sprogskolen ligger centralt i Eastbourne og byens 
faciliteter har du i gå afstand fra skolen. Skolen har 
20 undervisningslokaler med interactive white-
boards, opholdsrum, Wi-Fi, tekøkken, spillerum, og 
have,  hvor du kan slappe af og nyde de mange sol-
skinstimer.

Jane, 16 år

»Jeg meldte mig til så mange aktivi-
teter som muligt og fik mange gode 
venner!«

Indkvarteringen
Er du under 18 år skal du bo hos en værtsfamilie, 
øvrige kursister kan vælge mellem familieindkvarte-
ring i eneværelse og med morgen- og aftensmad, 
dele-lejlighed eller hotel.

Fritiden
Sprogskolen har et fritidsprogram, hvor du kan melde 
dig til de forskellige aktiviteter. Det kan være aktivite-
ter som volleyball, bowling, bordtennis, filmaften og en 
aften på pub. Du kan også deltage i skolens udflugter 
til f.eks. London, Cambridge og Brighton. I fritiden har 
du også mulighed for at sejle med kajak, ride, se en 
fodboldkamp eller hoppe på trampolin. Du skal være 
opmærksom på, at nogle af aktiviteterne har en egen-
betaling. På skolens opslagstavle kan du se deres 
aktivitetsprogram..
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• Bowling

• Filmaften

• Volleyball

• bordtennis

• Pubaften

• Udflugt: London

• Udflugt: Bath

• Udflugt: Hastings


