
Dublin
Irland

Skolens kapacitet: 140 (250 i 
sommermånederne)

Holdstørrelse: Maks. 12 (14 i 
sommermånederne)

Niveauer: Mindst 5

Minimumsalder: 18 år

Kurser:

Intensivt, eksamensforbere-
dende, enetimer 

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 1,2 mio.

Afstande:

Skole - centrum: 5-10 min. 
gåtur 

Skole - strand: 6 km.

Skole - indkvartering: Offentlig 
transport nødvendig.

Transport/retur: Kan tilkøbes

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Irlands hovedstad Dublin blev grundlagt af vikinger-
ne og er sidenhen blevet en by med et fantastisk 
miks af storby, kultur, musik og historie. Det irske 
folkefærd er utroligt venlige og imødekommende, og 
Dublins natteliv er kåret som det mest gæstfri i Euro-
pa. 

Dublin huser en masse forskellige museer og galle-
rier, med alt inden for kunst, historie, videnskab osv., 
så interesserer du dig for dette, har du mange steder 
at gå på opdagelse. St. Patricks katedral er en af de 
eneste tilbageværende bygninger i byen fra middel-
alderen. Den prægtige bygning er i dag the Church 
of Irelands nationale katedral.

Hvis du vil dykke en tur ned i Dublins lokalhistorie, så 
er et besøg på Guinnessbryggeriet et oplagt valg. 
Siden 1759 er den verdenskendte mørke øl blevet 
brygget her, og du lærer alt, hvad der er at vide af 
spændende ting herom og får lov at smage på 
sagerne. Er det ikke nok med en enkelt smagsprøve 
så har byen en masse forskellige pubber og natklub-
ber at byde på, hvor du udover en fadøl, mange ste-
der også kan nyde live musik. 

 

Transport
Du kan mod betaling blive afhentet 

i lufthavnen og kørt til din ind-
kvartering ved ankomst. Det er 

også muligt selv at sørge for 
din transport med bus ind til 
midtbyen eller taxa. 

Skolen
Sprogskolen er familieejet og beliggende i hjertet af 
Dublin i en smuk georgiansk inspireret bygning. 
Faciliteterne byder bl.a. på moderne klasseværelser, 
studiebibliotek, gratis Wi-Fi, computerrum og studie-
område. Derudover er der en bank, et supermarked 
og en læge beliggende lige ved skolen. Skolen ligger 
desuden i gåafstand fra busstoppesteder, butikker, 
caféer, restauranter mm. 

Iben, 26 år

»Jeg var meget sammen med andre 
studerende efter skole og fik derfor 
snakket en del engelsk uden for  
skolen. «

Indkvarteringen
Familieindkvartering i eneværelse og med morgen- 
og aftensmad eller kollegium hvor du har eneværelse 
og deler øvrige faciliteter med andre internationale 
kursister. Derudover er lejlighed, hotel eller bed & 
breakfast også en mulighed.

Fritiden
Skolen tilbyder en masse forskellige aktiviteter og 
udflugter som du kan deltage i. Det kan f.eks. være 
musik aften, biograftur, tur til Dublin Castle og meget 
andet. Udflugterne i weekenderne går til bl.a. Belfast 
eller Galway. De fleste aktiviteter og udflugter er mod 
egenbetaling.
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• Museer

• Historie

• Pubber

• Musik

• Shopping

• Teater

• Udflugt til Belfast

• Udflugt til Galway


