
New York
USA

Skolens kapacitet: 600

Holdstørrelse: Maks. 10

Niveauer: 10

Minimumsalder: 17

Kurser:

Intensivt, kombinationskurser, 

eksamensforberedende, 

businessengelsk, teen-summer 
kurser. 

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 8,4 millioner

Afstande:

Skole - centrum: Skolen ligger i 
Midtown Manhattan

Skole - indkvartering: Nogle 
til fods, andre med offentlig 
transport. 

Transport/retur: Kan tilkøbes

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
New York City – byen der aldrig sover – er en by med 
uendelige muligheder. De fem dele af New York City: 
Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens og Staten 
Island, er hver især med til at give byen dets sær-
præg, og du kan opleve alt fra hyggelig og afslappet 
boheme stemning i SoHo til lysreklamer og kæmpe 
butikker på Times Square. 

Du finder alt hvad hjertet begærer i NYC. Besøg uni-
versitets- og kunstner miljøet i SoHo og Greenwich 
Village, og oplev det rå og kantede og ikke mindst 
den bestandige punkkultur i trendy Lower East Side 
og East Village. 

Gå på nogle af de mest eksklusive museer i verden 
– Guggenheim og Metropolitan – på Upper Manhat-
tan, stå på rulleskøjter eller gå en tur i Central Park, 
og smag på de mange spændende kulturer og etni-
ske forskelligheder i Queens. Tag rundt og se alle de 
klassiske must-see seværdigheder i byen, som fri-
hedsgudinden, Empire State Building, Wall Street og 
mange andre ting.

Der er masser af shoppingsmuligheder, og antallet af 
hyggelige cafeer og restauranter er uanede. 

Der er ingen chance for at du kommer til 
at kede dig under dit ophold i NYC.

Transport
Mod egenbetaling kan du bli-
ve hentet i og bragt til luft-
havnen. Du kan også på 
egen hånd, med taxa, tog 
eller bus, finde vej fra og til 
lufthavnen.

Skolen
Sprogskolen er beliggende i hjertet af Manhattan, 
kun to gader fra Grand Central Station, og tæt på alt 
hvad New York City har at tilbyde. Skolen har store 
moderne undervisningslokaler, studieområder som 
eleverne kan opholde sig i mellem timerne, gratis 
internet og mulighed for at låne en computer.
 

Pernille 19 år 

»New York - det er da bare   
fantastisk!

Indkvarteringen
Du kan vælge at bo hos en værtsfamilie hvor du får 
eneværelse og morgen- og aftensmad er inkluderet. 
Der er også mulighed for at bo kollegie eller i en lej-
lighed uden måltider. Derudover er hotel også en 
mulighed.

Fritiden
Skolen tilbyder en række aktiviteter og udflugter som 
du kan deltage i, nogle mod egenbetaling. Det er 
f.eks. ture ind og se New York Basketball, sejltur til 
frihedsgudinden, cityture osv. Udflugter kan være til 
Washington eller Boston  Byen indbyder også til 
sight-seeing på egen hånd, og det er nemt at komme 
komme rundt på gåben til de forskellige seværdighe-
der. Skal du længere er de gule taxaer eller metroen 
den mest oplagte transportform.
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• Sightseeing

• Professionel sport

• Shopping

• Kultur

• Museer

• Udflugt til Boston

• Udflugt til 

Washington


