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Los Angeles er beliggende på USA’s vestkyst i Californien, og er den næststørste by i USA.
Byen er hjemsted for mange berømtheder, som du
kan være heldig at støde ind i på gaden eller andre
steder. Nogle af de mest kendte steder i Los Angeles
er Beverly Hills, Hollywood og Venice Beach, så der
er muligheder nok for at udforske mange af de steder du har set i film og serier.
I englenes by er der noget for enhver smag. Besøg
Santa Monica og gå en tur på strandpromenaden
som bl.a. er kendt fra Baywatch, eller lej et surfboard
og prøv selv en tur i bølgerne. Getty Center må du
ikke gå glip af hvis du er kunstinteresseret. Museet
indeholder en fast samling af oliemilliardæren J. Paul
Gettys store kunstsamling, suppleret med skiftende
udstillinger af f.eks. fotokunst. Vinduesshop på luksuriøse Rodeo Drive, eller tag en tur til eventyrlige
Universal Studios.
Når du er færdig med sightseeing kan du sætte dig
på en af de mange cafeer eller restauranter og slappe af og blot nyde byens intense stemning.

Transport
Tra
Du har mulighed for at blevet
D
hentet/bragt fra og til lufthavnen
imod egenbetaling. Derudover
kan du selv stå for din transport fra og til lufthavnen på
egen hånd via bus og taxa.

Sprogskolen ligger i byens eksklusive west side
område tæt på butikker, restauranter, strand mm.
På skolen tilbydes computerfaciliteter med gratis
Wi-Fi, studieområde, og lokaler med mulighed for at
få hjælp til det faglige uden for skoletiden.

Skolens kapacitet: 300
Holdstørrelse: Maks 12 (14 i
højsæsonen)
Niveauer: 8-10
Minimumsalder: 14
Kurser:
Junior kurser, kombinationskurser, eksamensforberedende,
universitetsforberedende, business.

Tiana 19 år

»Jeg blev overrasket over hvor godt
skolen lå og hvor lækker bygningen
var.«
Indkvarteringen
Du har mulighed for familieindkvartering i eneværelse og med morgen- og aftensmad. Derudover kan
du vælge imellem kollegium eller hotel uden måltider.

Fritiden
Du kommer ikke til at kede dig i Los Angeles. Skolen
arrangerer forskellige arrangementer og aktiviterer
du kan deltage i, nogle mod egenbetaling. Det kan
f.eks. være ture til Hollywood Walk of Fame, Rodeo
Drive & Cheesecake Factory og Getty Center. Der bliver også arrangeret udflugter til bl.a. Disneyland,
Grand Canyon og Las Vegas Forskellige former for
udendørs sport er også oplagt i solrige Los Angeles,
hvor temperaturen sjældent kommer under de 20
grader.

• Undervisning

• Museum

• Shopping

• Hollywood

• Beverly Hills

• Venice Beach

• Udflugt til Grand

• Udflugt til San

Canyon

Francisco

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: 3,8 millioner
Afstande:
Skole - centrum:
Skole - strand: 20 min i bus
Skole - indkvartering:
Gåafstand til kollegie. Med bus
til værtsfamilier
Transport tur/retur: Kan
tilkøbes, eller med bus og taxa
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