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Byen
Portsmouth blev grundlagt i ca. 1180 og fik i 1194
byens første dokanlæg som Richard Løvehjerte
beordrede bygget. Ca. 20 år senere blev den første
forsvarsmur bygget og landets første flådehavn var
en realitet.
Byens militære historie præger bybilledet: I havnen
ligger verdens første krigsskib af jern, HMS Warrior
og Kong Henry VIII’s Mary Rose. Flagskibet HMS
Victory, hvor Lord Nelson døde ombord, ligger også i
havnen.
Portsmouth er i dag en livlig og moderne by med
grønne områder og parker, et væld af teatre, biografer, restauranter, pubber og spillesteder. Udover
London har Portsmouth flere attraktioner og museer
end nogen anden by i England. Varemærket for
Portsmouth er det 170 m høje og markante udsigtstårn Spinnaker Tower, der med sine tre udsigtsplatforme ligner - tro mod byens maritime historie - en
spiler (et ballonlignende sejl).
En anden bemærkelsesværdig bygnig er stadion for
byens fodboldklub FC Portsmouth, Fratton Park, som
blev åbnet i 1898 og ligger i midtbyen og har
plads til mere end 20.000 tilskuere.

Transport
T
Ved ankomst/afrejse kan der
mod egenbetaling arrangeres
afhentning af en repræsentant fra skolen, som sørger
for at hente/bringe dig. Du
kan også rejse på egen hånd
til din indkvartering i Portsmouth.

Sprogskolen i Portsmouth er familieejet og kendt for
sin hyggelige og personlige atmosfære. Skolen har
55 undervisningslokaler og alle moderne faciliteter
for at kunne tilbyde undervisning af høj kvalitet. Skolen har et cafeteria, bordtennis, billiardbord og TVområde. Skolen ligger smukt i nærheden af byens
centrum og der er ikke langt til banegård og byens
mange butikker og restauranter. Om sommeren er
det selvfølgelig også et plus, at skolen ligger tæt ved
stranden.

Skolens kapacitet: Max 450
Holdstørrelse: Max 12
Niveauer: 7 niveauer
Minimumsalder: 18 år
Kurser:
Intensivt, kombinationskursus intensivt+business, eksamensforberedelseskurser (IELTS og
Cambridge)

Carsten, 22 år

»Værtsfamilien var simpelthen alle
tiders! Virkelig en god oplevelse!«
Indkvarteringen
Familieindkvartering i eneværelse med halvpension.
Delelejlighed med et miks af nationaliteter - ligger i
gåafstand fra skolen. Hotel er også en mulighed.

Fritiden
I Portsmouth kan du finde aktiviteter og oplevelser for
enhver smag. Af sportsfaciliteter kan nævnes svømning, tennis, golf, vandsport, squash, vandring og
sejlads.
Du kan deltage i skolens aktivitetsprogram og/eller
tage ud på egen hånd og få nogle af de mange oplevelser Portsmouth byder på.

• Bowling

• Blue Reef Aquarium

• Biograf

• The Spinnaker Tower

• Quiz aften

• Udflugt: Cambridge

• Salsa aften

• Udflugt: London

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: 200.000
Afstande
Skole - centrum: 1 km
Skole - strand: 1,5 km
Skole - indkvartering: Til fods
15 - 40 min. eller off. transport
Portsmouth - London: 120 km
Transport/retur: Afhentning i
lufthavnen kan tilkøbes.
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