
Vancouver
Canada

Skolens kapacitet: Maks 650

Holdstørrelse: Maks 15

Niveauer: 8 nivauer

Minimumsalder: 12 år
Kurser: 

Intensivt, juniorkurser, eksa-
mensforberedelseskurser 
(IELTS, TOEFL og Cambridge), 
kombinationskurser, enelek-
tioner.

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 2,4 mio. 

Afstande

Skole - centrum: Skolen ligger 
i centrum

Skole - indkvartering: Gå- 
eller cykelafstand for nogle, 
vandbus fra North og West 
Vancouver.

Skole - strand: 15-30 min i bus.

Transport/retur: Kan tilkøbes.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Vancouver er Canadas 3. største by og er beliggende 
i British Columbia. Byen er en af de mest multikultu-
relle byer i Canada, og især den asiatiske befolkning 
er repræsenteret, da Vancover fungerer som et tra-
fikknudepunkt mellem Nordamerika og Asien.

Der er flere universiteter i byen hvilket giver en livlig 
og ungdommelig atmosfære, ligesom backpackere 
fra hele verden også bliver tiltrukket af den smukke 
og kulturelle by. I Vancouver får du storby for alle 
pengene kombineret med den fantastiske omkring-
liggende Canadiske natur, og du har mulighed for at 
nyde det hele på mange forskellige måder.  Bl.a. i 70 
meters højde fra den over 100 år gamle hængebro 
for fodgængere, Vapilano Suspension Bridge, har du 
et fabelagtigt udsyn. 

Vancouver har mange spændende områder og 
blandt de mest interessante kvarterer er historiske 
Gastown som er en kopi af det ældste kvarter fra 
1860’erne, og selvfølgelig Chinatown som er den 
næstestørste af sin slags i Nordamerika. Der er også 
rig mulighed for at shoppe, både i små hyggelige 
butikker og kæmpe butikscentre, og et besøg i Stan-

ley Park, som rummer et hav af tilbud til både 
børn, unge og ældre, bør også stå højt på 

listen når du er i Vancouver. 

Transport
Mod egenbetaling kan du bli-
ve afhentet i lufthavnen ved 
din ankomst til Canada. Du 
kan også på egen hånd fin-
de frem til din indkvartering. 

Skolen
Skolen har eksisteret i 25 år, og har en attraktiv belig-
genhed i hjertet af Vancouver hvilket betyder at 
butikker, caféer og restauranter ligger en kort gåtur 
væk. Skolen kan tilbyde gratis Wi-Fi, udendørs ter-
rasse, studieområde, sportsudstyr og meget andet. 

Alexander, 20 år
»Det var en fantastisk oplevelse, og 
vil klart anbefale det til andre.

Indkvarteringen
Du har mulighed for at bo hos en værtsfamilie hvor 
du har eneværelse og 2 måltider (morgenmad og 
aftensmad) inkluderet. Du kan også bo i studielejlig-
hed eller på hotel, uden måltider inkluderet. 

Fritiden
Skolen tilbyder forskellige aktiviteter og udflugter 
som du kan deltage i hvis du har lyst. Nogle er mod 
egenbetaling. Aktiviteter kan f.eks. være gåtur i China 
Town, bowling eller Vancouver Akvarium. Udflugter 
kan gå til bl.a. Seattle, Whistler og weekendtur med 
Whale Whatching. Du kan også selv planlægge aktivi-
teter i din fritid, der er masser af spændende ting at 
se og opleve i Vancouver og området omkring. Om 
vinteren er der bl.a. mulighed for at dyrke skisport i 
Whistler.
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• China Town

• Shopping

• Kultur

• Sport

• Enestående natur

• Teater

• Udflugt: Seattle

• Udflugt: Whistler


