
London
England

Skolens kapacitet: 500 elever

Holdstørrelse: Maks. 14 elever

Niveauer: 7 niveauer

Minimumsalder: 16 år (7 år om 
sommeren)

Kurser:

Intensivt, intensivt + enetimer, 
eksamensforberedelseskursus, 
engelsk til erhvervsbrug, som-
merkurser 7-17 årige.

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal:  13,6 millioner

Afstande:

Skole - centrum: Er i centrum

Skole - strand:

Skole - indkvartering: London 
er stor og off. transport er 
nødvendigt ved langt de fleste 
indkvarteringer.

Transport/retur: Afhentning i 
lufthavn kan tilkøbes.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
London ”Londinium” blev af romerne grundlagt i år 
43 og de havde næppe forestillet sig, at byen senere 
skulle vokse sig mægtigere og større end nogen 
anden by. Den legendariske Elizabeth d. 1. slog i 
1588 spaniernes flåde og her blev vejen banet for 
England som verdens nye supermagt og London som 
verdens hovedstad. 

I tiden fremefter skød kirker, slotte og palæer op, 
men også de endeløse arbejderkvarterer og lurvede 
strøg langs Themsen. Kulturskatte kom til England 
fra dens mange kolonier og gigantiske museer blev 
opført så imperiets formåen kunne udstilles.

I dag er London fortsat verdens navle, i hvert fald fra 
et finansielt synspunkt. London rummer nærmest 
alle folkeslag og det kaster farverig og eksotisk glans 
over byen, som stadig har en uformel status som ver-
dens hovedstad.

I London kan du shoppe side om side med verdens-
stjerner og oliesheiker i Knightsbridge. Du kan finde 
de seneste trends indenfor mode. Du kan lade dig 
underholde af musicals eller forstillinger i små kæld-

re i Soho og West End. 

London bliver du aldrig færdig med. 

Transport
Du kan mod egenbetaling bli-
ve hentet af en repræsentant 
fra skolen ved din ankomst 
til lufthavnen eller på egen 
hånd finde frem til din ind-
kvartering. 

Skolen
Sprogskolen ligger centralt i London kun 5 minutters 
gang fra Oxford Street, hvor butikkerne ligger side om 
side. Skolen har 16 veludstyrede undervisningslokaler, 
lokale til selvstudie, opholdsrum og Wi-Fi på hele sko-
len. 

Julie, 19 år

»Jeg synes at alt ved skolen var per-
fekt! Hele forløbet med inddeling af 
niveau og testene gjorde, at man 
kunne se en udvikling......«

Indkvarteringen
Familieindkvartering i eneværelse og med morgen- og 
aftensmad, kollegium på ene- eller dobbeltværelse 
samt flersengsværelse. Nogle kollegier er med halv-
pension. Hotel også en mulighed. Sommerkurserne 
foregår på kostskoler udenfor London. 

Fritiden
London har mange oplevelser at byde på. Sprogskolen 
har et ugentligt aktivitetsprogram, hvor du kan melde 
dig til de enkelte aktiviteter og udflugter. Flere af sko-
lens aktiviteter og udflugter er mod egenbetaling. 

Du kan også sammen med dine medkursister udfor-
ske London og se Big Ben, Trafalgar Square, London 
Eye osv. og med off. transport er det er nemt at kom-
me rundt i London.

England

London

Lon
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• Guidede byture

• Museer

• Gallerier

• Musicals

• Seværdigheder

• Markeder

• Udflugt: Oxford

• Udflugt: Bath


