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Den spanske kystby Valencia, er den tredjestørste by
i Spanien. Byen har 15 km strande, et varmt og mildt
klima og byder på masser af historie, gastronomiske
oplevelser, festivaller og kulturelle events.
Valencias gamle bydel er en af de mest imponerende
i Spanien, grundet den innovative arkitektur og de
historiske begivenheder der har fundet sted. Sporvognen afgrænser den gamle bydel der hvor bymurene engang stod, og her findes de fleste af byens
monumenter, bl.a. den smukke katedral med det
berømte ottekantede tårn som er midtpunktet i den
gamle bydel.
Hvor flodlejet oprindeligt løb igennem byen indtil
1957, er nu et 9 km langt grønt område hvor du bl.a.
kan besøge botanisk have og bruge det anlagte
sportsanlæg. Her ligger også flere bygninger i ny
moderne design, f.eks. L’Hemisferic som huser planetariet og en 3D biograf og skal ligne et øje med
tunge øjenlåg.
På strandene er der, udover solbadning, rig mulighed
for at dyrke forskellige former for sport, både på land
og i vandet. Bl.a. windsurfing er en populær
aktivitet På strandpromenaden ligger et
aktivitet.
hav af restauranter og caféer, og her
eer en stemningsfyldt og livlig atmosfære.

Sprogskolen er beliggende i hjertet af Valencia, ved
siden af et grønt område, og med butikker lige rundt
om hjørnet. Det er nemt at komme til og fra skolen
med offentlig transport. Skolen består af 2 bygninger
med 23 undervisningslokaler, elev lounge og tag terrasse som du kan benytte når du ikke har timer. Derudover tilbydes der bl.a. gratis Wi-Fi og du har mulighed for at benytte biblioteket.

Skolens kapacitet: Maks 240
Holdstørrelse: Maks 10
Niveauer: 7 nivauer
Minimumsalder: 16 år
Kurser:
Intensivt, forretningskurser,
eksamensforberedelseskurser
(DELE), juniorkurser, frivilligt
arbejde, au-pair + spansk,
praktik + spansk, enelektioner.

Katja, 19 år

»Lærerne er meget interesserede i
eleverne og husker derfor både navn
og interesser.«
Indkvarteringen
Eneværelse hos en lokalværtsfamilie, hvor morgen og
aftensmad er inkluderet. Kollegie eller delelejlighed
sammen med andre af skolens elever, uden måltider.
Hotel, uden måltider.

Fritiden
I din fritid arrangerer skolen forskellige spændende
aktiviteter og udflugter som du kan deltage i hvis du
har lyst. Aktiviteter kan f.eks. være guidet tur i Valencia, sport, filmaften eller vin og ostesmagning. Udflugter ligger i weekenderne og kan f.eks. være ture til
andre spændende byer, snorkling eller bådtur på
søen. Du kan også uden problemer selv planlægge
hvad du vil lave i din fritid, hvis du ikke vil benytte dig
af skolens tilbud.

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: 800.000
Afstande
Skole - centrum: Skolen ligger
i centrum
Skole - indkvartering: Offentlig
transport. Nogle til fods.
Skole - strand: 25 min. med
bus/metro.
Transport/retur: Afhentning
kan tilkøbes.

Transport
Når du kommer til Spanien,
kan du mod tilkøb blive
afhentet i lufthavnen. Du kan
også på egen hånd, med tog,
bus, taxi eller metro, finde vej
til din indkvartering.

• Rundvisning i byen

• Strand

• Historie

• Kultur

• Sport

• Udflugt: Bådtur

• Vinsmagning

• Udflugt: Altea
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