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FAKTA OM SKOLEN

Frankrig

Nice

Skolen

Byen
Nice er beliggende på Den Franske Riviera, og er
den 5. største by i Frankrig. Beliggenheden ved middelhavskysten, kun 30 km. Fra Italien og de franske
Alper der omringer byen gør det til et yndet turistmål
for både franskmænd og udlændinge.
Nice byder på kultur, shopping, strand og smuk
natur. Den gamle bydel byder på charmerende gader
med pastelfarvede gamle huse og ægte middelhavsstemning. Her finder du også spændende butikker,
restauranter og meget andet. Er du interesseret i
kunst findes her et hav af interessante museer, både
med klassiske malerier og mere underholdende og
ny moderne kunst.
Den omkringliggende natur bestående af bl.a. vinmarker er et fantastisk syn, ligesom Nice også byder
på lækre palmestrande hvor du kan slappe af når
dagens sightseeing og shopping er overstået. Fra Le
Chateux, en høj hvor Nice’s slot indtil 1706 lå, kan du
nyde den eventyrlige udsigt over byen.
Byens sporvogn, som oprindeligt blev indført i år
1900 og lukket ned igen fra 1927, er blevet genindført
og er et populært valg når du skal rundt i byen,
eller er det nemt at komme rundt i
og ellers
bye
byen på gåben hvis afstanden er til
d
det.

Sprogskolen i Nice har en dynamisk atmosfære og er
beliggende i centrum kun 10 minutters gang fra
stranden og promenaden, hvilken du kan nyde godt
af året rundt grundet det varme klima. Skolen råder
over 16 undervisningslokaler og en elev lounge, ligesom der er air condition og gratis Wi-Fi.

Skolens kapacitet: Maks 384
Holdstørrelse: Maks 12
Niveauer: 6 nivauer
Minimumsalder: 17 år
Kurser:
Intensivt, eksamensforberedelseskurser, au-pair +
sprogkurser, erhvervskurser,
praktik + sprogkurser, kombinationskurser, enelektioner.

Cecilie, 17 år

»Der var rig mulighed for at være
sammen med de andre studerende.«
Indkvarteringen
Indkvarteringen kan bestå af eneværelse hos en lokal
værtsfamilie, hvor morgen og aftensmad er inkluderet. Du kan også bo på kollegie eller i delelejlighed
hvor du bor med andre studerende fra sprogskolen.
Hotel og bed & breakfast er også en mulighed.

Fritiden
I fritiden kan du deltage i aktiviteter og udflugter som
skolen tilbyder. Det er frivilligt og nogle er mod egenbetaling. Aktiviteterne kan f.eks. være guidet city tur,
biograf, forlystelsesparker, sport og meget andet.
Udflugter kan være af både en enkelt dags varighed
eller over en weekend, og kan gå til Monaco, Rom,
Cannes og andre spændende steder.

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: Ca. 1 million
Afstande
Skole - centrum: Skolen ligger
i centrum.
Skole - indkvartering: Nogle
med gåafstand, andre bus eller
sporvogn
Skole - strand: 15 min. til fods.
Transport/retur: Afhentning
kan tilkøbes.

Transport
Ved din ankomst kan du tilkøbe at blive afhentet i lufthavnen eller togstationen.
Du kan også på egen hånd
tage bus, taxi eller sporvogn
til din indkvartering.

• Rundvisning i byen

• Kultur

• Sport

• Vin

• Biograf

• Udflugt: Monaco

• Strand

• Udflugt: Rom
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