
Hastings
England

Skolens kapacitet: 200

Holdstørrelse: 15 - 20 elever

Niveauer: 3 niveauer

Minimumsalder: 16 år

Kurser:

Intensivt, eksamensforbe-
redelseskursus (IELTS og 
Cambridge), diplomuddannelse, 
international baccalaureate

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 87.000

Afstande:

Skole - centrum: 2 minutter

Skole - strand: 4 minutter

Skole - indkvartering: Maks. 20 
min. gågang eller off. transport.

Hastings - London: 120 km

Transport/retur: Afhentning i 
lufthavn kan tilkøbes.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
I det sydøstlige England ligger Hastings i det natur-
skønne og betagende område i East Sussex ved den 
engelske kanal og dermed har Hastings Europa som 
nabo. Byen har en venlig atmosfære, hvor du bl.a. 
kan opleve byens historie.

Lidt udenfor Hastings ligger East Hill og West Hill, 
som er to høje klinter. Fra toppen af West Hill kan 
man gå ned i The Smugglers’ Adventure i St. Cle-
ments grotter, en labyrint af huler og tunneler, hvor 
smuglerbander førhen har huseret. East Hill er kendt 
for sin betagende udsigt over byen, slotsruinen og 
ned langs kysten med den flotte mole The Pier, som 
er bygget ud i vandet fra strandpromenaden. 

I samme området ligger slotsruinen af Hastings 
Castle, her findes informationer om slaget ved 
Hastings i 1066, da Vilhelm Eroberen gik i land for at 
kræve sin ret til tronen.

Det er hyggeligt at shoppe i centrum af Hastings 
med de mange små butikker og caféer, stormagasi-
ner samt et stort indendørs shoppingscenter. Des-
uden ligger der mange hyggelige pubber, restauran-

ter, kunstcentre, biografer, teatre, musikcaféer 
samt diskotekter.

Transport
Du kan mod egenbetaling blive 

hentet af en repræsentant fra 
skolen ved din ankomst til 
Gatwick eller Heathrow luft-
havn eller du kan på egen 
hånd finde frem til din ind-
kvartering.

Skolen
College i Hastings ligger centralt i byen og består i 
dag af 3 nyopførte bygninger, der med nutidens tek-
nologi og faciliteter  giver  alle kursister et indlæ-
ringsmiljø i verdensklasse. På college området ligger 
der et bibliotek, fitness-center, café med varme og 
kolde frokostretter, udendørs sportsområde, restau-
rant og frisør. 

Trice, 17 år

»Jeg har været meget glad for min 
familie og for skolen, det har været 
en stor oplevelse.«

Indkvarteringen
Vore collegeelever bor altid hos en værtsfamilie. Det 
at bo hos en værtsfamlie gør, at du også i fritiden får 
talt det engelske sprog. Familieindkvartering er i 
eneværelse med morgen- og aftensmad. Dobbeltvæ-
relse kan ønskes.

Fritiden
Skolen tilbyder sociale og kulturelle aktiviteter, som 
f.eks. tager udgangspunkt i den lokale historie og den 
skønne natur i området. I området udenfor Hastings er 
der også meget at opleve og nogle af aktiviteterne vil 
ligge her. Heldagsudflugter tilbydes i weekenderne og 
kan f.eks. gå til London og Oxford. Mange af aktivite-
terne er med egenbetaling og du kan vælge mellem 
de aktiviteter du ønsker at deltage i.
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• Battle Abbey

• Tur til Eastbourne

• Tur til Brighton

• Tur til Rye

• Udflugt: Stonehenge

• Udflugt: Cambridge

• Udflugt: Oxford

• Udflugt: London


