
Edinburgh
Skotland

Skolens kapacitet: Maks 160

Holdstørrelse: Maks 12

Niveauer: Mindst 5

Minimumsalder: 18 år (9 om 
sommeren)
Kurser: 

Intensivt, kombinationskursus, 
enelektioner, eksamensfor-
beredelseskurser (IELTS og 
Cambridge), juniorkurser

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 495.000

Afstande

Skole - centrum: Skolen ligger 
midt i centrum

Skole - indkvartering: 

Transport/retur: Afhentning i 
lufthavnen kan tilkøbes, eller 
du kan rejse på egen hånd

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
I Edinburgh, som er Skotlands hovedstad, sover, spi-
ser og lever du i betagende kultur og arkitektur. Byen 
er et mekka for kunst-, musik-, comedy- og littera-
turelskere, her er alt hvad hjertet begærer.

Edinburgh Castle er på mange måder et besøg værd. 
Allerede inden du går ind på slottet smager du på 
nogle af fortidens minder, og på slottet finder du 
både et krigsmuseum, en udstilling om krigsfanger, 
og hver dag kan du se kanonen bliver affyret. Du kan 
også se de fantastiske skotske kronjuveller som er 
udstillet på slottet. Tag en tur på det skotske national 
galleri som er meget smukt beliggende, og udstiller 
værker af flere kendte kunstnere bl.a. Da Vinci.

Shopping er der også mulighed for, der ligger både 
de dyre eksklusive gader som Thistle Street og 
George Street, men også gader med butikker med 
lidt mere overkommelige priser findes, f.eks. William 
Street, som ligger lidt væk fra de turistfyldte gader.

Når du er færdig med sightseeing og shopping, er 
The Last Drop er et af de hyggeligste steder i Edin-
burgh at gå ind og få pint. Er du sulten er her også 

mange forskellige restauranter at vælge i mel-
lem, og også flere Michelin restauranter 

er beliggende i byen.

Transport
Afhentning i lufthavnen kan 

tilkøbes, men du kan også på 
egen hånd vha. bus eller taxi 
finde vej til din indkvartering.

Skolen
Sprogskolen har eksisteret i over 45 år og har et ry for 
at tilbyde en af de højeste standarder for sprogskoler 
i Storbritannien. Den ligger midt på en af de ældste 
og mest kendte gader i Skotland, the Royal Mile, og 
bag den gamle bygnings facade gemmer sig en lys 
og moderne skole. Her tilbydes mange faciliteter, bl.a. 
opholdsrum, computer rum og et bibliotek til selv stu-
die.

Else, 48 år
»Tilrettelæggelse og gennemførelsen 
af undervisningen er professionel og 
med strålende humør«

Indkvarteringen
Du kan vælge at bo hos en værtsfamilie hvor mor-
gen- og aftensmad er inkluderet. Du kan også vælge 
kollegie (kun juli og august), lejlighed, hotel eller bed 
& breakfast, alle uden måltider inkluderet.

Fritiden
Edinburgh indbyder til sightseeing på egen hånd, 
men skolen arrangerer også forskellige aktiviteter og 
udflugter som du kan deltage i. Det kan være dans, 
whiskysmagning, filmaften, museumsbesøg, spøgel-
sestur og meget andet. Skolen er også behjælpelige 
med at arrangere weekendture til højlandet hvis man 
har interesse i det. Aktiviteterne og udflugterne er 
ofte mod egenbetaling. 
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• Rundvisning i byen

• Filmaften

• Skotsk dans

• Ghost tour

• Museum

• Pubber

• Musik


