
Whistler
Canada

Skolens kapacitet: Maks 60 
(120 om vinteren)

Holdstørrelse: Maks 12

Niveauer: 5 nivauer

Minimumsalder: 16 år
Kurser: 

Intensivt, eksamensforberedel-
seskurser, kombinationskurser, 
forretningskurser og enetimer.

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 10.000

Afstande

Skole - centrum: 10 min til fods

Skole - indkvartering: Normalt 
ca. 20 min bustur

Whistler - Vancouver: 120 km

Transport/retur: Afhentning 
kan tilkøbes.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen

Den canadiske by Whistler er en lille by som er mest 
kendt for sin rolle som værtsby under vinterolympia-
den i 2010. Byen ligger smukt ved foden af de to 
bjerge Whistler og Blackcomb, og er Canadas bedste 
skisportssted.

Inden området i 1960’erne blev lavet om til skisports-
sted, var det et af de mest populære sommer turist-
mål vest for Rocky Mountains. Det var hovedsagelig 
muligheden for at fiske i Alta Lake i selskab med to 
legendariske guider, som trak turisterne til. Da områ-
det gik i gang med forvandling, var det med heftig 
rivalisering mellem de to bjerge Blackcomb og 
Whistler, som helst skulle overgå hinanden i forhold 
til faciliteter. Det har i den grad har været medvir-
kende til at stedet i mange år er røget til tops som 
bedste skisportssted.

Du kan stadig sejle i kano på søerne om sommeren, 
og når sneen smelter forvandles området til et hav af 
fantastiske mountainbikeruter. Både ski, snow-
boards, cykler og kanoer kan lejes rundt om i byen, 
ligesom der er uanede mængder af forskellige andre 
aktiviteter du kan give dig i kast med året rundt. 

Byen er rig på butikker, caféer, restauran-
ter og wellness resorts, så er du ikke 

den store sportsentusiast eller 
trænger du bare til en pause er 

der også muligheder for det. 

Transport
Du kan blive hentet i og 
bragt til lufthavnen af skolen 
imod egenbetaling. Du kan 
også på egen hånd tage en 

bus eller en taxa fra og til luft-
havnen. 

Skolen
Skolen er beliggende i hjertet af Whistler, og der er 
mindre end 100 meter til bjerg gondolerne. På skolen 
er der 5 undervisningslokaler med udsigt til bjerge-
ne, og der er Wi-Fi, bærbare computere til skolebrug, 
og elevskabe til opbevaring af ski/cykeludstyr. Butik-
ker, cafeer og restauranter ligger i massevis tæt 
omkring skolen. 

Gunni, 65 år
»Super god tur. Min værtsfamilie var 
så sød, har allerede aftalt næste 
besøg.

Indkvarteringen
Du kan bo hos en canadisk værtsfamilie hvor du har 
eneværelse, og halvpension er inkluderet. Der er 
også mulighed for at bo på kollegie, i ene- eller dele-
værelse, uden måltider inkluderet. 

Fritiden
Skolen arrangerer en masse forskellige aktiviteter og 
udflugter hvoraf nogle er mod egenbetaling. Aktivi-
teterne kan, alt afhængig af om det er sommer eller 
vinter, bestå af f.eks. filmaftener, vandreture, skøjte-
tur, tur på hundeslæde, bungee jumping og White-
water rafting. Udflugter kan gå til bl.a. andre ski 
resorts og Vancouver Island.
Der er også mulighed for selv at prøve de mange 
forskellige aktiviteter af, f.eks. kan du zip-line i 60 m. 
højde med op til 80 km/t og nyde den smukke natur 
fra et helt andet perspektiv. 
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•Skisport

•Hundeslæde

•Filmaftener

•Shopping

•Kanoture

•Mountainbiking

•Udflugt: Vancouver 

Island


