
Rom
Italien

Skolens kapacitet: Maks 350

Holdstørrelse: Maks 14

Niveauer: 10 nivauer

Minimumsalder: 16 år
Kurser: 

Intensivt, kombinationskurser, 
50+, eksamensforberedel-
seskurser, forretningskurser, 
akademisk år, enkelt semeter, 
praktik+sprogkursus

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 3,5 millioner

Afstande

Skole - centrum: Skolen ligger 
i centrum

Skole - indkvartering: Offentlig 
transport, få værtsfamilier med 
gåafstand

Transport/retur: Afhentning 
kan tilkøbes.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Rom er hovedstad i Italien, og samtidig landets stør-
ste by med omkring 5 millioner indbyggere. Rom var 
en af de få store europæiske byer som ikke blev øde-
lagt under 2. verdenskrig, så i dag bærer byen stadig 
præg af renæssancen og barokken, og det historiske 
centrum er på UNESCO’s verdensarvsliste. 

I dag er Rom en moderne og velbesøgt storby, den 
tredje mest besøgte i Europa. Byen huser en masse 
berømte seværdigheder, f.eks. Peterskirken i Vati-
kanstaten med sin smukke kuppel tegnet af Miche-
langelo, Colosseum som er verdens største amfitea-
ter der havde plads til 50.000 tilskuere, Trevi Fontæ-
nen som lover gensyn med Rom hvis du smider en 
mønt i og den spanske trappe. Hele byen er et stort 
historisk museum hvor du kan se fantastisk arkitek-
tur, statuer, fontæner og udsmykning rundt i gader-
ne.

I de smalle gader i Rom finder du masser af små 
butikker, restauranter, caféer osv., så efter en dag 
med shopping og sightseeing, kan du finde et hyg-
geligt sted at hvile benene og nyde Roms fantastiske 
og delikate retter, f.eks. en pizza lavet kun som den 

kan laves i Rom, eller en af de mange italienske 
pastaretter. 

Transport
Du kan imod tilkøb blive afhen-

tet i lufthavnen af en repræ-
sentant fra skolen. 

Skolen
Sprogskolen er en anerkendt skole som har undervist 
internationale elever i Italiensk siden 1974. Skolen i 
Rom ligger i centrum af byen, tæt på butikker, caféer 
osv. Der er 15 undervisningslokaler, et cafeteria og 
gratis Wi-Fi. Uden for undervisningen kan du slappe 
af på en af de 2 terrasser eller i en lille have. 

Mette, 52 år
»Rigtig god skole, kompetente og 
dygtige lærere.

Indkvarteringen
På dit sprogophold i Rom kan du vælge at bo hos en 
lokal værtsfamilie, hvor eget værelse, morgen- og 
aftensmad er inkluderet. Du kan også bo i en delelej-
lighed hvor du har eget værelse og deler øvrige faci-
liteter med nogle af skolens øvrige kursister. Hotel og 
bed & breakfast er derudover en mulighed.

Fritiden
Når du ikke har undervisning har du mulighed for at 
komme ud og udforske Rom. Skolen arrangerer for-
skellige aktiviteter og udflugter du kan deltage i hvis 
du har lyst, f.eks. guidede ture i Rom, vinsmagning, 
filmaften osv. Udflugter af en halv eller en hel dags 
varighed ligger i weekender og går til byer som Siena 
eller Villa d’Este. Du kan også selv tage på sightsee-
ing og planlægge hvad du gerne vil opleve, der findes 
bl.a. en masse markeder og museer i Rom som 
bestemt er et besøg værd. 
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• Rundvisning i byen

• Vinsmagning

• Colosseum

• Filmaften

• Historie

• Mad

• Udflugt: Orvieto

• Udflugt: Ostia Antica


