Palma de Mallorca
Spanien

FAKTA OM SKOLEN
Skolens kapacitet: Maks 140
Holdstørrelse: Maks 10
Niveauer: 6 nivauer
Minimumsalder: 16 år
Kurser:
Spanien

rca

Intensivt, 50+, kombinationskurser, enelektioner.
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Byen
Byen Palma er Mallorcas største by, og ca. halvdelen
af øens beboere er bosat i Palma. Palma og området
omkring har alt hvad hjertet begærer, lige fra strand,
sol og smuk natur til historiske monumenter, caféer,
restauranter og shopping.
Den gamle bydel er fyldt med monumenter og
seværdigheder fra fortidens Palma, bl.a. den mægtige gotiske katedral La Seu, som ligger på en bakketop og skyder op blandt byens andre bygninger. Hvis
du tør kan du vove dig ud i Sa Calatrava kvarteret
bag katedralen, som er byens ældste område hvor
gaderne danner små labyrinter som du godt kan risikere at fare en smule vild i. I dette kvarter finder du
også Palmas kønneste patioer, som er de små gårdrum hvor lyset skinner ned og lyser den ellers lukkede facade i middelalderbyen op.
Shoppingsmulighederne er store i Palma, ligesom
der også findes flere forskellige gallerier og museer
for dig som er kunstinteresseret. Parkerne er fyldt
med bænke, og restauranterne og caféerne er mange så når du trænger til at slappe af efter at shoppingsturen er afsluttet så er der masser af muligheder her. Badestrandene ligger blot en halv
kø
times køretur
med bus væk, og så befinder du dig ved palmabugtens klare
vvand.

Transport
Ved din ankomst til Palma kan
du blive hentet i lufthavnen
af en repræsentant for skolen. Du kan også på egen
hånd finde vej med taxa eller
bus fra lufthavnen til din indkvartering.

Sprogskolen er beliggende i hjertet af Palma, på første sal i en moderne etagebygning, tæt på butikker,
restauranter og caféer. På skolen er der 14 undervisningslokaler med aircondition og et computerrum.
Derudover tilbydes bl.a. en elev lounge og Wi-Fi.

Lizzi Singer, 65 år

»Beliggenheden midt i byen var helt
perfekt. Læreren Paola var venlig og
lydhør......«
Indkvarteringen
For at du får mest muligt ud af din sprogrejse anbefaler vi at du under dit ophold bor hos en lokal værtsfamilie, hvor du har eneværelse og har morgenmad og
aftensmad inkluderet. Du kan også vælge at bo i en
delelejlighed hvor du deler de øvrige faciliteter med
en eller flere af skolens øvrige kursister. Hotel er også
en mulighed.

Fritiden
I din fritid arrangerer skolen en masse forskellige
aktiviteter og udflugter som du, nogle gange mod
egenbetaling, kan deltage i hvis du har lyst. Eksempler på aktiviteter er madlavning, et besøg i katedralen, cykeltur eller latin danse lektioner. Udflugter ligger i weekenderne og går til fx drypstenshulerne
”Drach Caves” eller landsbyen Valldemossa. Du kan
også selv planlægge hvad du vil lave i din fritid, Palma
og Mallorca generelt har mange seværdigheder som
bare venter på at blive udforsket.

• Undervisning
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• Historie
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• Udflugt: Drypstens-

• Strand

hulerne Drach Caves

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: Ca. 410.000
Afstande
Skole - centrum: 2 min. gang
Skole - indkvartering: Maks 20
min. med offentlig transport.
Nogle i gåafstand.
Skole - strand: 5 min gang til
havet, 30 min bus til badestrand.
Transport/retur: Afhentning kan
tilkøbes.
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