
Miami
USA

Skolens kapacitet: 90 pers.<

Holdstørrelse: Maks. 10

Niveauer: 10

Minimumsalder: 17 år

Kurser:

Ferie og sprog, intensivt, eksa-
mensforberedende (TOEFL & 
Cambridge) og akademisk år.

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 419.777 

Afstande:

Skole - centrum: 5 min. til fods. 

Skole - strand: 5 min. til fods.

Skole - indkvartering: 10-20 
minutter til fods.

Transport: Afhentning kan til-
købes. 

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Miami er en fascinerende amerikansk storby belig-
gende i Florida. Byen er en af de mest populære byer 
i verden, grundet det næsten altid solrige vejr, kyst-
placeringen kombineret med storbyatmosfæren og 
den sydamerikanske og caribiske kultur som bidra-
ger til byens charme.

I Miami findes et hav af steder du bare må se. 
Strandpromenaden langs Miami Beach er prydet af 
det ene Art Deco mesterværk efter det andet, og 
byens South Beach område har et helt kvarter kun 
med huse i Art Deco stil. I South Beach området lig-
ger også Ocean Drive som er fyldt med dyre og eks-
klusive restauranter og barer, hvor du nemt kan løbe 
ind i en verdensstjerne eller to. 

Har du lyst til at opleve den cubanske stemning skal 
du besøge Little Havana hvor mange af Miami’s eksil 
cubanere holder til. Museer er der også nok af, både 
inden for kunst og historie. Bl.a. ligger Historical 
Museum of Southern Florida og Miami Art Museum 
lige ved siden af hinanden, og er klart et besøg værd.

Det er umuligt at kede sig i Miami, og når du er fær-
dig med dagens sightseeing kan du slappe af 

på en af de mange caféer og restauranter 
i byen.

Transport
Mod egenbetaling kan du blive 

hentet i lufthavnen. Du kan 
også vælge at rejse på egen 
hånd til din indkvartering.

Skolen
Sprogskolen ligger centralt i Miami Beach, fire gader 
fra stranden og tæt på butikker, restauranter, barer 
osv. På skolen er der moderne klasseværelser, stu-
dieområder til ophold mellem timerne og i fritiden, 
gratis internet og computere. Du kan også bruge den 
store private terrasse med bænke og udsigt ud over 
Lincoln Road.

Dorte, 20 år

»Jeg har fået en hollandsk veninde 
som jeg delte størstedelen af min fri-
tid med.«

Indkvarteringen
Der kan vælges familieindkvartering i eneværelse og 
med kvart- eller halvpension. Derudover kan du 
vælge eneværelse på kollegie eller i delelejlighed 
uden måltider. Hotel eller bed & breakfast er også en 
mulighed.

Fritiden

Skolen tilbyder en masse aktiviteter, nogle med egen-
betaling. Der vil bl.a. være sport på stranden, film 
aften, og andre sjove aktiviteter. Udover det vil der 
blive arrangeret udflugter til bl.a. Disney World og Jet 
skiing.
Der er også rig mulighed for at du kan udforske byen 
på egen hånd og besøge de mange spændende 
bydele og tage på shopping og meget mere.

på en af
i bye
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• Undervisning

• Sport

• Strand

• Jet skiing

• Shopping

• Udflugt til Disney-

World

• Udflugt til Key West


