Sao Paulo
Brasilien

FAKTA OM SKOLEN

Skolen
Byen
Sao Paulo, som er Brasiliens hovedstad, er med sine
19 millioner indbyggere samtidig en af verdens største byer. Byen blev grundlagt i 1554, og udviklede sig
til at blive en livlig handels- og industriby, hvor mange immigranter igennem tiden har slået sig ned.
Sao Paulo er rig på kunst, kultur og historie, og ligger
grund til mange store festivaller og markeder, ligesom der er mange smukke parker og museer. I aftenog nattetimerne er der masser af liv i byen, og det er
ikke uden grund at Sao Paulo bliver kaldt for tropernes New York. For en exceptionel udsigt over byen,
skal du tage en tur op i den 161 meter høje Banespa
skyskraber, hvor du i 5-10 minutter får lov til at nyde
det fantastiske syn af Sao Paulo fra oven.
En guidet historisk rundtur i Sao Paulo vil på 3 timer
tage dig forbi alle de største seværdigheder og
attraktioner i byen, bl.a. skyskrabere, teatre, markeder og meget andet. Er du til shopping, er der både
shoppingskvarterer og shoppingscentre at vælge
imellem, ligesom der for kunst og kulturelskere findes et hav af spændende gallerier og museer til
udforskning. Sao Paulo har det hele, det er en by du
aldrig bliver færdig med.

Transport
T
Når du ankommer til lufthavnen
kan du, mod tilkøb, blive afhentet i lufthavnen og kørt til din
indkvartering. Du kan også
på egen hånd med taxi finde
vej fra lufthavnen til din indkvartering.

Sprogskolen i Sao Paulo er en mindre skole hvor man
tydeligt kan mærke den trygge atmosfære. Skolen
ligger få blokke væk fra Paulista Avenue, som er det
finansielle centrum i Sao Paulo. Skolen har 8 undervisningslokaler og et TV/film rum med snackområde.
Derudover tilbyder skolen gratis Wi-Fi.

Skolens kapacitet: 25 elever i
højsæsonen
Holdstørrelse: Maks 7
Niveauer: Mindst 6 nivauer
Minimumsalder: 17 år
Kurser:
Intensivt, enelektioner, eksamensforberedende kursus, forretningskurser, frivilligt arbejde
+ sprogkursus.

Hannah, 18 år

»Jeg har tydeligt forbedret mit sproglige niveau under opholdet!«
Indkvarteringen
I Sao Paulo kan du vælge mellem flere former for indkvartering. Du kan bo hos en lokal familie, hvor du
har dit eget værelse og morgen- og aftensmad er
inkluderet. Derudover kan du vælge at bo på hotel
eller hostel uden måltider inkluderet.

Fritiden
Når du ikke har undervisning, arrangerer skolen forskellige aktiviteter og udflugter som du kan deltage i
hvis du har lyst. Det er f.eks. guidede ture til forskellige seværdigheder, museumsbesøg eller sport. Du
kan også på egen hånd planlægge din fritid og udforske Sao Paulo sammen med dine medkursister. Der
er masser af muligheder for at dyrke sport som fodbold og cykling, og har du mod på det kan du prøve
kræfter med bungeejumping.

• Rundvisning i byen

• Sport

• Storby

• Bungeejump

• Markeder

• Udflugt: Embu das

• Shopping

Artes

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: 19. millioner
Afstande
Skole - centrum: 10 minutter
med metro til downtown.
Skole - indkvartering: Nogle i
gåafstand. Maks. 25 min. med
metro.
Transport/retur: Afhentning
kan tilkøbes.
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