Honolulu
Hawaii

FAKTA OM SKOLEN

Honolulu

Skolen
Byen
Det siges, at Hawaii er en drømmedestination, hvis
man vil til et tropeparadis. Her kan du dase på de
kridhvide strande eller tage en dukkert i det klare
turkisblå hav. Her er plads til bare at nyde livet, hvad
enten det indebærer at dase eller at gå på opdagelse
i den smukke og meget varierede natur med de
fascinerende aktive vulkaner eller de frodige regnskove.
Klimaet gør, at Hawaii er et rejsemål året rundt.
Langt de fleste vælger øen Oahu, hvor hovedstaden
Honolulu ligger, derfra går mange udflugter til Maui,
Kaunai, Lânai og Molokai eller de tager en helikoptertur over Hawaii Big Island.
Honolulu, er en livlig storby med mange shoppingsmuligheder, aktivitet og kulturelle oplevelser. Byen
byder også på mange forskellige restauranter, hvor
du har mulighed for at smage traditionelle hawaiianske retter, men selvfølgelig serveres også kendt mad.
Nævnes skal også det pulserende natteliv i Honolulu
med bl.a. vinbarer og jazzklubber.
Der er oplevelser og aktiviteter som bare venter
p
på dit besøg!

T
Transport
Mod egenbetaling kan du blive
afhentet i lufthavnen ved din
ankomst til Honolulu. Du kan
også på egen hånd finde
frem til din indkvartering.

Sprogskolen er beliggende i en kontorbygning, hvor
der overfor ligger 4 etager højt storcenter. Der er 10
minutters gang til Ala Moana Beach Park og kun 10
minutter med bus til den kendte Waikiki Beach.
Sprogskolen har 13 klasselokaler, som alle enten har
havudsigt eller udsigt til bjergene. Også fra kursisternes opholdsrum er der havudsigt. Der er gratis internet og WiFi.

Skolens kapacitet: Maks. 340
Holdstørrelse: Maks . 15
Niveauer: 8 nivauer
Minimumsalder: 16 år
Kurser:
Intensivt, juniorkurser, eksamensforberedelseskurser
(Cambridge), forretningsengelsk, kombinationskurser,
enelektioner

Pernille Nordby Rasmussen 19 år.

»Mere eller mindre hver dag efter
skole hang jeg ud med nogle af de
andre. Vi tog først ud og shoppede
og så på stranden indtil solnedgang.
(Fantastisk smukt)«
Indkvarteringen
Du kan vælge, at bo hos en lokal værtsfamilie, hvor
du får dit eget værelse og alle tre hovedmåltider, din
frokost får du med i skole. Du kan også vælge at bo
på kollegium, i en møbleret lejlighed eller på hotel.

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: Ca. 385.000
Afstande:
Skole - centrum: I centrum
Skole - indkvartering: 40 - 60
min. med offentlig transport.
Skole - strand: 10 min gang

Fritiden
Der er mange ting at opleve på Hawaii og skolen har
et stort og spændende udbud af aktviteter som du
kan deltage i. Aktiviteter og udflugter planlægges for
1 måned ad gangen, du kan se de aktuelle aktiviteter
på skolen, hvor du også skal tilmelder dig. Nogle af
aktiviterne er gratis, mens du skal betale for ande.

• Sport

• Danse hula

• Faldskærmsudspring

• Udflugter

• Svømme med delfiner

• Kano

• Snorkle

• Sejlture

Lufthavnstransport: kan tilkøbes.
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