
Malaga
Spanien

Skolens kapacitet: Maks 360

Holdstørrelse: Maks 10

Niveauer: 6 nivauer

Minimumsalder: 16 år
Kurser: 

Intensivt, 50+, forretningskurser, 
eksamensforberedende kurser, 
kombinationskurser, enelektio-
ner.

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: Ca. 600.000

Afstande

Skole - centrum: 10 min bustur

Skole - indkvartering: Maks 30 
minutter med bus eller til fods

Skole - strand: 15 min til fods

Transport/retur: Afhentning kan 
tilkøbes.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Malaga er en by i Spaniens sydligste region Andalu-
sien. Byen ligger ved den famøse kyst Costa del Sol, 
hvorpå en lang række af populære spanske turist-
byer er beliggende. I Malaga bliver du budt på et 
dejligt varmt og mildt klima året rundt, den andalusi-
ske kunstart Flamenco, madspecialiteter som paella 
og tapas, og ikke mindst en masse spændende 
spansk historie og arkitektur. 

Er du til kunst og historie, er der masser af forskellige 
museer du kan besøge. Bl.a. den berømte maler 
Picasso har flere museer dedikeret til sig, og tager 
du en tur op forbi Malagas vartegn, borgen Alcaza-
ba, ligger her det arkæologiske museum som absolut 
er et besøg værd. Selve borgen er et fantastisk styk-
ke historie, og på turen derop kommer nyder du den 
smukke natur og fantastiske udsigter ud over byen. 

Den gamle bydel i Malaga byder på mange histori-
ske og religiøse bygninger, ligesom det er det bedste 
sted at tage på shopping, da her er gode muligheder 
for at gøre et godt køb i nogle af de mange butikker 
der ligger side om side med restauranter og caféer i 
de små gågader. Strande er der også nok af, både i 

og uden for Malaga, hvor du kan ligge i sandet 
og nyde solen, eller dyrke forskellige for-

mer for vandsport. 

Transport
Du har mulighed for at tilkøbe 
afhentning i lufthavnen ved 
din ankomst til Malaga. Du 
kan også på egen hånd tage 
tog, bus eller taxi fra lufthav-
nen til din indkvartering.  

Skolen
Sprogskolen er beliggende 10 minutters bustur fra 
centrum i Malaga, og 15 minutters gåtur fra stranden. 
Skolen tilbyder moderne faciliteter såsom 25 under-
visningslokaler, bibliotek, selv-studieområde og gra-
tis Wi-Fi. Derudover kan du benytte skolens solter-
rasse og swimmingpool, minibiograf, dansestudie, 
bar og meget mere. 

Cecilie, 20 år
»Topprofessionel undervisning og 
lækre omgivelser og faciliteter.«

Indkvarteringen
For at du får mest muligt ud af dit sprogophold i 
Malaga, anbefaler vi at du bor hos en lokal værtsfa-
milie, hvor du har eneværelse og halvpension er 
inkluderet. Der er også mulighed for at du kan bo på 
skolens eget kollegie eller du kan bo i en delelejlig-
hed med ene eller deleværelse. Ved begge deles 
øvrige faciliteter med andre af skolens kursister.

Fritiden
Skolen arrangerer forskellige sjove og spændende 
aktiviteter og udflugter i din fritid, som du kan deltage 
i hvis du har lyst. Eksempler på aktiviteter kan være 
en guidede ture rundt i Malaga, sport, film aftener, 
trekkingture i Montes de Málaga, sejlture og meget 
andet. Nogle af aktiviteterne er mod egenbetaling. 
Udflugter ligger oftest i weekenderne, og kan gå til 
f.eks. Nerja, Sevilla eller Morocco. 
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• Guidet tur i Malaga

• Borgen Alcazaba

• Sport

• Flamenco

• Strand

• Shopping

• Udflugt: Nerja

• Udflugt: Morocco


