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Manchester er den 7. største og hurtigst voksende by
i England, som siden 2001 steget med hele 20,8%.
Manchester tiltrækker mange turister fra ind- og
udlandet og er Englands 3. mest populære by.
Oplevelserne i og omkring Manchester er mange og
varierede. De skønne haver og parker, naturreservat,
victorianske huse, gallerier og teatre. Nyd de historiske steder og vend tilbage til det rytmiske bymiljø,
hvor shoppingsmulighederne er store, bl.a. de to
gamle indkøbsarkader The Gardens og Royal
Exchange samt indkøbscentret Arndale. Langs
Exchange Square ligger restauranter og barer, hvor
du kan hygge dig. I det nordlige kvarter er der flere
boheme kroge, som du sikkert også vil udforske.
Udover at være en dominerende industriby i England, er Manchester også en universitetsby med 3
univeriteter, hvoraf det ældste er Victoria University
fra 1851.
Fodboldhistorien i Manchester kan du granske på
Englands eneste fodboldmuseum. Manchester United og Manchester City er to verdenskendte fodboldklubber.
Man
Mange britiske bands har Manchesster som udgangspunkt og det
mest kendte er Oasis.

Transport
Du kan mod egenbetaling
blive hentet af en repræsentant fra skolen ved din
ankomst til lufthavnen eller
du kan rejse på egen hånd.

Sprogskolen ligger centralt i Manchester lige på kanten af det nordlige kvarter. Supermarkeder, caféer og
restauranter ligger lige ved skolen. Ud af de 22
undervisningslokaler skolen rummer er de 14 med
interaktive tavler. Der er opholdsrum med TV, x-box,
bordfodbold, snackautomat og lokale til selvstudie.
Skolen har fri internet og Wi-Fi.

Skolens kapacitet: Maks. 230
Holdstørrelse: Maks. 15
Niveauer: 6 niveauer
Minimumsalder: 12 år
Kurser:
Intensivt, intensivt + enetimer,
eksamensforberedelseskursus,
intensivt for 16-17 årige, sommerkurser for unge for 12-17
årige f.eks. intensivt + fodbold

Niclas, 15 år

»Var meget sammen med medstuderende efter skoletid, fik øvet sproget
meget og synes kurset var en succes«
Indkvarteringen
Familieindkvartering med morgen- og aftensmad, kollegiet Marsa som ligger 15-20 minutters bustur fra
skolen, delelejlighed på Liberty Point som ligger 10
minutters gang fra skolen. Hotel og Bed & Breakfast er
også muligt.

Fritiden
Hver uge arrangere sprogskolen aktiviteter og udflugter som du kan deltage i, nogle mod egenbetaling. Det
er lige fra teater og museumsbesøg til koncerter og
skolens forskellige ”klubber” f.eks. filmklub. Selvfølgelig skal du også med på en guidet tur gennem Manchester, så du får lidt føling med byen. Hvis du er til
fodbold kan du komme ind og se en fodboldkamp
eller få en rundvisning på stadion.
• Guidet bytur

• Teater

• Besøg på markeder

• Museumsbesøg

• Trafford Centre

• Udflugt: Chester

• Filmklub

• Udflugt: Stratford

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: 500.000
Afstande:
Skole - centrum: Er i centrum
Skole - strand:
Skole - indkvartering: Til fods
10 - 20 min. eller off. transport
Manchester - London: 315 km
Transport/retur: Afhentning i
lufthavnen kan tilkøbes.
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