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Byen
Montpellier er en af de største franske byer og er
beliggende i det sydlige Frankrig tæt ved Middelhavskysten. Byen er en af de få større byer i Frankrig
som ikke stammer fra romertiden, den blev først
grundlagt i det 10. århundrede, og var allerede dengang en fornem og vigtig by for lærdom, specielt
medicin- og juraskolen, som senere blev et anerkendt universitet, var og er, tiltrækker af mange studerende.
Kombinationen af beliggenheden ved Middelhavet
og tæt på Cévennes-bjergene, de mange studerende
og unge mennesker som er med til at give byen en
livlig atmosfære, og den middelalderlige stemning
når man går i de charmerende gader gør Montpellier
til et attraktivt rejsemål. Der er masser af spisesteder
at vælge imellem, ligesom nattelivet er livligt og ungdommeligt, og samlet omkring den gamle bydel.
Der er masser af muligheder for shopping, både i de
hyggelige butikker på gaderne i den gamle by, men
også på markeder rundt omkring i byen. Er du til
strand og vand så skal du en tur til Maguelone, som
byder på et magisk landskab med strande, sandklitter, øer og en kæmpe stor smuk katedral fra
å
det 17. århundrede.

Transport
Hvis du skal bo hos en værtsfamilie, bliver du hentet i og
bragt til lufthavnen af værtsfamilien. Hvis du skal bo på
kollegium, i lejlighed eller på
hotel skal du på egen hånd
finde frem til din indkvartering, med tog eller taxa.

Sprogskolen er beliggende i centrum af Montpellier,
tæt på grønne områder og den berømte plads ”Place
de la Comédie”. Shopping, restauranter og caféer ligger side om side tæt på skolen, så det er nemt at tage
ud med dine medkursister i fritiden. På skolen tilbydes der bl.a. Wi-Fi og aircondition.

Skolens kapacitet: Maks 280
Holdstørrelse: Maks 10
Niveauer: 6 nivauer
Minimumsalder: 16 år
Kurser:
Intensivt, eksamensforberedelseskurser (DELF & DALF), forretningskurser, enelektioner.

Julie, 18 år

»Jeg tilbragte næsten hele min tid
sammen med de andre studerende.
Alle er meget imødekommende, det
er fantastisk!«
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Indkvarteringen
Vælger du at bo hos en lokal værtsfamilie, har du
eneværelse, og halvpension er inkluderet. Du kan
også bo på kollegium eller i lejlighed sammen med
andre af skolens elever. Hotel er også en mulighed.

Fritiden
Når du ikke har undervisning, arrangerer skolen en
masse aktiviteter og udflugter du kan deltage i, hvor
nogle er mod egenbetaling. Eksempler på aktiviteter
kan være vin- og ostesmagning, museumsbesøg,
vandsport og hesteridning. Udflugter ligger i weekender og kan gå til andre byer som f.eks. Nimes eller
Aix-en-Provence.
Du kan også på egen hånd udforske Montpellier og
omegn, det er nemt at komme rundt til fods eller med
sporvognen og der er masser af steder i byen du sagtens selv kan udforske.

• Museer

• Shopping

• Vinsmagning

• Strand

• Universitet

• Kultur

• Vandsport

• Udflugt: Nimes

Indbyggertal: 250.000
Afstande
Skole - centrum: Skolen ligger
i centrum
Skole - indkvartering: Til fods
eller med bus/sporvogn
Skole - strand: 6 km.
Transport/retur: Afhentning
ved værtsfamilie. Anden indkvartering på egen hånd.
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