
 

 

Byen 
San Diego ligger ved den solrige sydkyst i Cali-

fornien, og har derfor et meget behageligt klima 

med en gennemsnitstemperatur på 21 grader, 

der kan nydes året rundt. Der er smukke strande 

fordelt over en strækning på i alt 112 km. Der er 

masser af muligheder for aktiviteter af en hver 

art, og som kystby er der mange der dyrker vand-

sport.   

Der er masser af muligheder for sport, kultur, 

shopping, restaurantbesøg mv. og er man inte-

resseret i nattelivet, er det bl.a. i det gamle re-

staurerede Gaslamp kvarter, man finder et stort 

udvalg af barer og diskoteker.  

Der er en rig kulturel tradition indenfor musik, 

teater og kunst i San Diego. De mest populære 

attraktioner i San Diego er Wild Animal Park, San 

Diego Zoo, Sea World. Vil man gerne opleve 

noget andet end San Diego, så ligger byen ikke 

langt fra den mexicanske grænse og Los Ange-

les. 

 

Undervisning                                                
Undervisningen foregår på niveauop-

delte hold sammen med kursister fra 

hele verden. På første skoledag 

skal du lave en test, som fortæller 

hvilket niveau du er på. 

 

 

 

 

 

Skolen 
Sprogskolen ligger i hjertet af centrum tæt på det 
livlige Broadway. Nyd byens mange muligheder 
som sport, shopping, restaurant og cafébesøg og 
det kulturelle liv. San Diego har oplevelser for 
alle.  

Med 12 moderne klasseværelser er sprogskolen 

helt up to date med moderne teknologi. Du har 

adgang til computer på skolen til selvstudie, der 

er fri Wi-Fi, et hyggelig fælles areal med lille køk-

kenniche med mikroovn, kaffeautomat, snackau-

tomat og masser af plads til at slappe af og hyg-

ge sig med de andre kursister. Klassestørrelse er 

gennemsnitlig 6-8 kursister og maks. 12 kursister 

pr. klasse.   

 

Indkvarteringen 
Du kan vælge at bo hos en værtsfamilie, på et af 

de to kollegier sprogskolen har, på Hostel eller i 

delelejlighed.  

 

Fritiden 
San Diego byder på mange muligheder for ople-

velser både i byen og naturen. Du kan dyrke yo-

ga, besøge Disneyland eller Los Angeles. Du kan 

også tage ind og se en sportskamp f.eks. San 

Diego Chargers, der spiller amerikansk fodbold. 

Sprogskolen tilbyder et stort aktivitetsprogram 

med både sportsmuligheder, kulturelle oplevelser 

og udflugter. Tilmelding sker på skolen. 
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FAKTA OM SKOLEN 

Skolens kapacitet: Maks 200 

Holdstærrelse: Maks 12 

Niveauer: 6 niveauer 

Minimunsalder: 16 år 

Kurser: Intensivt, eksamensfor-
beredelse, enelektioner, akada-
misk år, sprogplus ( surfing, 
frivilligt arbejde og praktik), 
juniorkurser.  

FAKTA OM BYEN 

Indbyggertal: ca. 1,5 million 

Afstande 

Skole—centrum: Ligger i centrum 

Skole—indkvartering: Ca. ½ time med 
offentlig transportt 

San Diego— LA: 180 km 

Transport/retur: Afhentning i San Diego 
eller Los Angeles lufthavn kan tilkøbes 


