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FAKTA OM SKOLEN

Canada

Toronto

Skolen
Byen
Toronto er hovedstaden i provinsen Ontario, og er
den største by i Canada og den 5. største by i Nordamerika efter Mexico City, New York, Los Angeles og
Chicago.

Skolen har eksisteret i 36 år og har 27 klasselokaler, 2
store opholdsrum, computerlokaler og fri internet og
Wi-Fi. Der er mikroovne, køleskabe og snack-automater til rådighed. Om sommeren kan noget af
undervisningen ligge i andre bygninger end hovedskolen.

Toronto hører til blandt en af de mest multietniske
byer i verden og har omkring 80 forskellige folkeslag
og mere end 100 forskellige sprog, dog er de officielle sprog engelsk og fransk i landet. De mange
forskellige kulturer giver en mangfoldighed af spændende områder i byen, som er delt op i områder som
Little Italy, Little India, Chinatown, Entertainment
District, Fashion District og mange flere.

Mie Kirstine Bolt, 21 år

Er du til storby og shopping, så er Toronto lige noget
for dig. Der er store shoppingscentre og mange dejlige spisesteder. Trænger du til at slappe af midt i det
til tider hektiske storbysliv, så kan du som mange af
byens familier benytte dig af de skønne parker rundt
om i byen. Du vil helt naturligt også stifte bekendtskab med Yonge Street, som er den længste gade i
verden og deler Toronto i øst og vest, også her finder
du butikker og meget mere.

Du har mulighed for at bo hos en værtsfamilie på
eneværelse, der er 2 måltider inkluderet (morgenmad
og aftensmad). Du kan også bo i studielejlighed, på
kolleguim eller på hotel, uden måltider inkluderet.

Selv om Toronto er en storby er det en meget
o en ren by med hjælpsomme
sikker og
men
mennesker.

Transport
Mod egenbetaling kan du blive afhentet i lufthavnen ved
din ankomst til Toronto. Du
kan også på egen hånd finde frem til din indkvartering.

Skolens kapacitet: Maks. 550
Holdstørrelse: Maks. 16
Niveauer: 8 nivauer
Minimumsalder: 16 år
Kurser:
Intensivt, juniorkurser, eksamensforberedelseskurser
(IELTS, TOEFL og Cambridge),
kombinationskurser, enelektioner.

»For mig var indkvartering hos en
værtsfamilie det bedst tænkelige
valg, og jeg kan varmt anbefale det
til andre.
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Indkvarteringen

Fritiden
Skolen tilbyder forskellige aktiviteter og udflugter
som du kan deltage i hvis du har lyst. Nogle er mod
egenbetaling. Aktiviteter kan f.eks. være gåtur i Little
Italy, biograftur eller zoologisk have. Udflugter kan gå
til bl.a. Niagrafalls og Canadas Wonderland (forlystelsespark), vandreture i den skønne natur og weekendtur til f.eks. New York City. Du kan også selv planlægge aktiviteter i din fritid, der er masser af spændende ting at se og opleve i Toronto og området
omkring. Om vinteren er f.eks. ski eller snowboard. på

• Little Italy

• Enestående natur

• Shopping

• Kanosejlads

• Kultur

• Udflugt: Niagara Falls

• Sport

• Udflugt: Snowboard

Indbyggertal: 5,6 mio.
Afstande
Skole - centrum: ligger i centrum
Skole - indkvartering: Max 60
minutter med off. transport.
Skole - strand: 25 minutter
Lufthavnstransport: Kan tilkøbes.
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