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Fort Lauderdale er beliggende i Florida, og er kendt
for sine fantastiske strande og ikke mindst de i alt
450 km. kanaler som gør det muligt at tage en sejltur
og opleve byen fra en helt anden vinkel.

Sprogskolen ligger i South Florida Education
Center, som også huser bl.a. the University of Florida og andre universiteter. Centret er nyrenoveret
med store lyse klasseværelser, studieområde
både inden- og udendørs, gratis Wi-Fi, og ligger
med nem adgang til offentlig transport.

Strøget ”Las Olas Boulevard” med sine mange
spændende butikker, gallerier, caféer osv., forbinder
downtown med strandpromenaden, og er bestemt
værd at bruge tid på at udforske. Er du sportsinteresseret er der mulighed for både at se professionel
basketball, football, baseball og ishockey, og det er
også oplagt selv at prøve kræfter med diverse former
for sport, både på land og i vandet.

Kathrine, 17 år

Besøg også nogle af områdets mange spændende
museer, både inden for kunst, historie, videnskab og
meget mere. Er du interesseret i shopping finder du,
udover hovedstrøget, også the Sawgrass Mills Mall i
Fort Lauderdale. Secret Woods Nature Center har
oceaner af smuk natur som du kan nyde helt gratis.
Her er forskellige ruter at gå, og er et fantastisk sted
at slappe af og opleve både natur og dyreliv.

Du kan bo hos en værtsfamilie i eneværelse hvor
morgen- og aftensmad er inkluderet. Derudover
kan du bo på kollegie eller hotel uden måltider.

Har du klaret dagens sightseeing og aktiviteter, så
slap af på de lækre sandstrande, tag en dukd krystalklare vand, og blot nyd
kert i det
bye
byen og dens charmerende atmossfære.

Transport
Du kan, mod egenbetaling,
blive afhentet og afleveret i
lufthavnen. Du kan også
vælge på egen hånd at tage
turen til og fra lufthavnen,
med taxa eller bus.

Skolens kapacitet: 350
Holdstørrelse: Maks. 15
Niveauer: 10
Minimumsalder: 16 (15 for
junior kurset)
Kurser:
Intensivt + enetimer, junior
kurser, universitetsforberedende, eksamensforberedende,
business kurser.

»Jeg synes det var nogle super gode
aktiviteter. Jeg var sammen med de
andre studerende hele tiden.«
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Indkvarteringen

Fritiden
I fritiden er der masser af ting du kan give dig til, og
skolen tilbyder også en del aktiviteter og udflugter
hvoraf nogle er mod egenbetaling. Aktiviteter med
skolen kan bestå af f.eks. Poker aften, sport,
international mad dag osv. Udflugter kan gå til bl.a.
Miami Seaquarium eller Orlando og Disney World.
Der er også masser af muligheder for at besøge
spændende steder i Fort Lauderdale og omegn eller
bare slappe af og nyde byen.
Byens beliggenhed gør det nemt for dig at besøge
Miami på egen hånd, hvis du ønsker at udforske
andet end Fort Lauderdale.

• Undervisning

• Museer

• Sport

• Strand

• Shopping

• Udflugt til Orlando

Indbyggertal: 170.000
Afstande:
Skole - centrum: 9 km
Skole - strand: 15 km
Skole - indkvartering: Med
offentlig transport
Transport/retur: Afhentning
kan tilkøbes, eller du kan rejse
på egen hånd.
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