
Paris
Frankrig

Skolens kapacitet: Maks 396

Holdstørrelse: Maks 12

Niveauer: 6 nivauer

Minimumsalder: 17 år
Kurser: 

Intensivt, eksamensforbere-
delseskurser, erhvervskurser, 
au-pair + sprogkurser, praktik 
+ sprogkurser, kombinations-
kurser, enelektioner.

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 11 millioner

Afstande

Skole - centrum: Ligger i cen-
trum

Skole - indkvartering: Offentlig 
transport. Nogle med 

gåafstand

Transport/retur: Afhentning 
kan tilkøbes.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Kærlighedens by, Paris, er et af de vigtigste forret-
nings- og kulturcentre i verden, og byen har stor 
indflydelse på især mode, kunst og politik. Byen er 
den mest populære turistdestination i verden, og har 
over 30 millioner udenlandske gæster hvert år. 

I Paris finder du noget for enhver smag, så hvad 
enten du er til kultur, historie, mode, madoplevelser 
eller noget helt femte så er der et hav af muligheder. 
Byen huser flere af de mest kendte monumenter i 
verden i Paris, blandt andet Eiffeltårnet og Triumfbu-
en, og uanset hvor mange gange du har besøgt Paris 
så er der altid nyt at udforske. 

De forskellige kvarterer i Paris har deres helt egen 
atmosfære, og det er en oplevelse i sig selv at besø-
ge dem. Udover kunstnerkvarteret Montmartre og 
Latinerkvarteret, finder man i 3. og 4. arrondissement 
et hyggeligt og afslappet kvarter, Marais, som byder 
på stemningsfulde gader, den gamle jødiske bydel, 
gallerier, Picasso-museet og meget andet. 

Der er masser af mulighed for shopping, kultur, god 
mad og meget mere i Paris, og du rejser uden tvivl 

derfra med smag for at se og opleve endnu 
mere af den fantastiske by.

Transport
Ved din ankomst til lufthavnen 

har du, mod egenbetaling, 
mulighed for at blive afhentet 
af skolen og kørt til din ind-
kvartering.  Du kan også 
tage bus, tog eller taxi på 
egen hånd fra lufthavnen.

Skolen
Skolen er beliggende i centrum af Paris, i det 16. 
arrondissement, tæt på Eiffeltårnet og Champs-
Elysées. Der er en livlig og international atmosfære 
på skolen, da der er elever fra hele verden. Skolen 
har bl.a. 11 undervisningslokaler, studie lounge og 
Wi-Fi.

Jasmin, 19 år
»Jeg fik trænet mit fransk rigtig 
meget!«

Indkvarteringen
Du kan vælge at bo hos en lokal værtsfamilie, hvor du 
har dit eget værelse, og morgenmad og aftensmad er 
inkluderet. Du kan også bo på kollegium eller i dele-
lejlighed, hvor du deler faciliteter med andre af sko-
lens kursister. Hotel og Bed & breakfast er også en 
mulighed. 

Fritiden
Du kommer med garanti ikke til at kede dig i byernes 
by, her er der altid noget nyt at udforske. Skolen 
arrangerer forskellige aktiviteter og udflugter som du 
kan deltage i hvis du har lyst. Nogle ting er mod 
egenbetaling. Eksempler på aktiviteter kan være gui-
dede ture i Paris, koncerter, sport og madlavning. 
Udflugter kan være endagsture eller weekendture, og 
går f.eks. til nogle af de smukke franske slotte. Vil du 
hellere selv gå på opdagelse i byen, så er det nemt at 
komme rundt med metroen.
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• Rundvisning i byen

• Madoplevelser

• Kultur

• Eiffeltårnet

• Mode

• Museer

• Shopping

• Udflugt: Disneyland


