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Kelowna er beliggende i Okanagan Valley i det vestlige Canada, ikke langt fra grænsen til USA. Byen er
et yndet turistmål, grundet det milde klima, masser af
soltimer og bylivet kombineret med mange muligheder for udendørs sport og aktiviteter.
Okanagan Valley har været beboet i mere end 6000
år, og de første europæere slog sig ned i 1859. I 1893
opkøbte den canadiske guvernør Lord Aberdeen en
masse jord i Valleyen, for at udnytte den til at dyrke
frugter. I 1905 da indbyggertallet var på 600 blev
Kelowna anerkendt som en by, og navnet er af indiansk afstamning og betyder ”grizzly bear”.
Om sommeren byder Kelowna på sandstrande,
vandski, golf og mange andre aktiviteter, og om vinteren kan du 50 km fra Kelowna, besøge Nordamerikas største skisportssted. Derudover kan du året
rundt nyde den fantastiske natur i og omkring byen,
bl.a. de mange vinmarker der pryder landskabet. Vin
bliver produceret i stor stil, og der er både forårs,
sommer og efterårs vinfestival med masser af aktiviteter der knytter sig til vinen på den ene eller anden
måde.

Transport
Tra
Du kan ved ankomst og afrejse af
D
skolen blive hentet i og bragt til
lufthavnen, mod egenbetaling.
Du kan også på egen hånd
tage en taxa fra eller til lufthavnen.

Skolen ligger oven på et shoppingcenter midt i byen,
hvilket betyder at butikker, caféer, restauranter osv.
Er lige rundt om hjørnet. Af faciliteter byder skolen
bl.a. på 13 undervisningslokaler, opholdsrum, stillestudie område, bibliotek og gratis Wi-Fi.

Skolens kapacitet: Maks 150
Holdstørrelse: Maks 12, gns. 8
Niveauer: 5 nivauer
Minimumsalder: 8 år
Kurser:
Intensivt, vinter og sommer
juniorkurser, kombinationskurser, eksamensforberedelseskurser og high school.

Kristina, 20 år

»Undervisningen var super. Jeg deltog i alle de fritidsaktiviteter der var
muligt.
Indkvarteringen
Vi anbefaler at du, for at få mest muligt ud af dit
ophold, bor hos en lokal værtsfamilie hvor du har
eneværelse og helpension inkluderet. Du kan også
bo i lejlighed, på hotel, motel eller vandrehjem, uden
måltider inkluderet.

Fritiden
I fritiden arrangerer skolen forskellige aktiviteter og
udflugter du kan deltage i. Nogle er mod egenbetaling. Aktiviteterne kan bestå af f.eks. vandreture,
museumsbesøg, musikaftener, golf, ridning og meget
andet. Udflugter kan gå til Seattle, historisk togtur
med damptog, skiresorts og mange andre steder.
Derudover kan du sagtens selv arrangere at tage ud
og se forskellige ting i byen.

• Rundvisning i byen
• Golf
• Koncerter
• Museum

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: 130.000
Afstande
Skole - centrum: Skolen ligger
i centrum
Skole - indkvartering: Til fods,
på cykel eller med bus.
Skole - Okanagan Lake: 5
minutters gåtur
Transport/retur: Afhentning
kan tilkøbes.

• Skisport
• Mountainbike
• Udflugt til Seattle
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