
Regensburg
Tyskland

Skolens kapacitet: Maks 80

Holdstørrelse: Maks 10, i juli og 
august maks 12.

Niveauer: 9 nivauer

Minimumsalder: 17 år
Kurser: 

Intensivt, langtidskursus (12 
uger eller mere), intensiv + 
erhvervskursus, enelektioner.

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 140.000

Afstande

Skole - centrum: Skolen ligger 
i centrum

Skole - indkvartering: 15-30 
minutter med off. transport. 
Nogle med gåafstand.

Transport/retur: Skal bookes 
hjemmefra.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Den tyske by Regensburg ligger hvor floden Donau 
og bifloden Regen løber sammen, i delstaten Bayern. 
Byen er grundlagt af romerne, og der findes i dag 
stadig bevarede byggerier fra romertiden, bl.a. Stei-
nerne Brücke, en stenbro henover Donaufloden som 
er den ældste bevarede af sin slags i Tyskland. 

I dag er det en moderne by der bl.a. huser 20.000 
studerende som læser på byens universitet, og du 
finder biografer, barer, butikker, caféer og parker 
over hele byen. Hovedattraktionen i byen er dog sta-
dig den gamle middelalderbydel, som ligger grund til 
over 1000 historiske bygninger, og som også byder 
på bl.a. shopping, pubber og restauranter. I den 
gamle bydel kan du besøge domkirken St. Peter, som 
er et fantastisk bygningsværk i gotisk stil opført mel-
lem år 1250 og 1525. I 2006 blev den gamle bydel 
udnævnt som et af UNESCOS verdensarvsområder. 

Befinder du dig i Regensburg i oktober, må du ende-
lig ikke gå glip af stemningen til den berømte Okto-
berfest, som bliver afholdt i München. Der bliver 
også holdt en række mindre øl-fester i bl.a. Regens-
burg, hvor du også sagtens kan indsnuse atmosfæ-

ren af Oktoberfest. En anden måde at opleve 
den berømte tyske øl, er ved at besøge 

restauranten og bryggeriet Kloster-
schenke Weltenburg, som ligger 

uden for Regensburg, hvor du 
får serveret friskbrygget øl 

direkte fra bryggeriet til din 
mad. 

Transport
Vi anbefaler at du online 
booker transport fra lufthav-

nen til din indkvartering. Det 
koster ca. 42 euro pr. vej.

Skolen
Sprogskolen er en lille skole med plads til maksimum 
80 elever ad gangen, og det giver en personlig og 
venlig atmosfære. Den er beliggende i hjertet af 
Regensburg, ikke langt fra hverken butikker, restau-
ranter eller caféer. Skolen har 9 undervisningslokaler 
og tilbyder adgang til computere og gratis Wi-Fi. 

Tine, 24 år
»Det var en kæmpe fordel at jeg var 
den eneste dansker for jeg fik virke-
lig snakket meget tysk!«

Indkvarteringen
Du kan vælge at bo hos en lokal værtsfamilie, hvor du 
har eneværelse og morgen- og aftensmad er inklu-
deret. Du kan også bo på kollegie hvor du har ene-
værelse og deler øvrige faciliteter med andre af sko-
lens kursister. Derudover er det muligt at bo på hotel. 

Fritiden
I din fritid har du rig mulighed for at udforske Regen-
burg og omegn. Skolen arrangerer forskellige aktivi-
teter og udflugter som du kan deltage i hvis du har 
lyst. Aktiviteterne kan være guidet tur i Regensburg, 
zoo, museumsbesøg eller minigolf. Udflugterne ligger 
oftest i weekenderne, og går f.eks. til München eller 
Nürnberg. Du kan også på egen hånd arrangere 
sightseeing og aktiviteter, sammen med andre kursi-
ster på skolen. 
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• Rundvisning i byen

• Den historiske bydel

• Zoologisk have

• Pubber

• Oktoberfest

• Museum

• Udflugt: Nürnberg

• Udflugt: München


