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FAKTA OM SKOLEN

Italien

Firenze

Skolen
Byen
Firenze i Toscana-provinsen i Italien har omkring
500.000 indbyggere og byen har et broget folkeliv,
masser af hyggelige caféer og restauranter og ikke
mindst uanede mængder af imponerende kunst, kultur og arkitektur fra renæssancen og Middelalderen.
Toscana-provinsen er kendt for sit spændende køkken og sine fantastiske landskaber, og det kan du
naturligvis også opleve i og omkring Firenze. Byen
har alt hvad hjertet begærer for kunst- og kulturelskere, og mange berømte kunstnere, arkitekter og
forfattere har igennem tiden boet i Firenze, her kan
bl.a. nævnes Leonardi da Vinci og Michelangelo
Buonarroti, og sidstnævnte er også begravet i byen.
På Michelangelo-pladsen finder du en af de bedste
udsigter i Firenze. Du har panorama udsigt udover
byens huse og tårne, og især ved solop- eller nedgang får du en fortryllende oplevelse. Samtidig er det
en fantastisk tur til fods op til pladsen hvor du kommer forbi flere af byens seværdigheder. Firenzes
ældste bro, Ponte Vecchio er kendt for sine mange
guldbutikker og her finder du både antikviteter og
billigere smykker.
Når du er færdig med sightseeing kan du finde
en af de hyggelige caféer eller restauranter i gaderne, de bedste findes lidt
vvæk fra hovedstrøgene, og opleve
Firenze fra den kulinariske side.

Transport
Du kan mod tilkøb blive
afhentet i lufthavnen af en
repræsentant fra skolen. Du
kan også på egen hånd finde
vej fra lufthavnen til din indkvartering, med bus eller taxi.

Sprogskolen har siden 1982 budt sprogelever fra hele
verden velkommen til den prestigiøse bygning fra det
17. århundrede. Skolen har 10 moderne og lyse
undervisningslokaler med aircondition, og der tilbydes gratis Wi-Fi. Beliggende i hjertet af Firenze er du
tæt på det hele, og det er nemt at finde caféer og
butikker i nærheden som du kan udforske med dine
medkursister når dagens undervisning er slut.

Skolens kapacitet: Maks 130
Holdstørrelse: Maks 12
Niveauer: 10 nivauer
Minimumsalder: 16 år
Kurser:
Intensivt, kombinationskurser,
virksomhedspraktik, forretningskurser, 50+, enelektioner,
eksamensforberedende kurser.

Pia, 31 år

»Jeg var heldig at møde mange dejlige mennesker blandt de andre studerende. Jeg har aftalt med nogle af
dem at mødes igen.«
Indkvarteringen
Under dit sprogophold kan du vælge at bo hos en
lokal værtfamilie, med eget værelse og halvpension
inkluderet. Du kan også bo på kollegie eller i lejlighed
hvor du har dit eget værelse og deler øvrige faciliteter
med andre af skolens kursister. Derudover kan du
vælge at bo på hotel eller bed&breakfast.

Fritiden
I din fritid tilbyder skolen en række forskellige aktiviteter og udflugter som du kan deltage i hvis du har
lyst, nogle er mod egenbetaling. Aktiviteter kan være
besøg på museum, biograftur, madlavningskursus
osv. Udflugter ligger ofte i weekenderne, og går til
f.eks. andre byer som Pisa eller Volterra. Du kan også
selv planlægge hvad der skal ske i din fritid.
• Rundvisning i byen
• Museum
• Madoplevelser
• Historie

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: 500.000
Afstande
Skole - centrum: Skolen ligger
i centrum
Skole - indkvartering: Offentlig
transport 10-20 min. Nogle
med gåafstand 5-30 min.
Transport/retur: Afhentning
kan tilkøbes.

• Kunst og kultur
• Udflugt: Chianti Hills
• Udflugt: Arezzo
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