
Sidmouth
England

Skolens kapacitet: Max 275

Holdstørrelse: Maks. 15

Niveauer: 5-6 niveauer

Kurser for børn og unge
Junior 8-11 år - Tweens 12-13 
år - Teen 14 - 17 år og 16-18 år

Voksenkurser
Intensivt, Intensivt + enelekt. 
eks. business, lærerkurser, 
eksamensforberedelse, 

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 15.000

Afstande

Skole-centrum: Er i centrum

Skole-strand: 5 minutter til fods

Skole-værtsfamilie: Gåafstand

Junior: Familien bringer/henter

Sidmouth-London: Ca. 220 km

Transport/retur: Heathrow - 
indkvartering gratis på lørdage

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
The Southwest Coast Path, som kommer forbi kysten 
ved Sidmouth, er en vandrerute på i alt 630 mil. Den 
lange vandrerute hører til blandt de mange populære 
vandreruter i verden. Oplev ruten omkring Sidmouth 
og nyd udsigten, dyrelivet og den friske luft. Her bli-
ver både unge og voksne uden tvivl betaget. 

På nogle af byens gamle huse sidder en blå platte, 
som fortæller om huset og hvilken berømthed eller 
nævneværdig person, som enten har boet i huset 
eller benyttet huset som feriebolig. Byens historie 
rummer også fortællingen om hertugen og hertugin-
den af Kent og deres datter prinsesse Victorias besøg 
i Sidmouth december 1819. Opholdet blev kort, da 
hertugen døde den 23. januar 1820 efter komplikati-
oner i forbindelse med en influenza. 6 dage senere 
døde hans far Kong George den 3. og derfor blev 
hertugen ikke bragt hjem før den 7. februar, så han 
kunne begraves.

I den østlige del af Devon finder du landsbyen Sal-
combe Regis, som er den mest velbevarede landsby i 
England, hvilket også kommer til udtryk ved det årli-
ge landsbymarked. Landsbyen Sidbury, som ligger få 

kilometer fra Sidmouth, har med sine flotte 
facader og haver, flere gange vundet pri-

sen for den bedst bevarede landsby i 
England. 

Transport
Ved ankomst/afrejse om lør-
dagen er transport mellem 
Heathrow og indkvartering 
gratis fra kl. 12 og 17.  Andre 
dage og tidspunkter mod 
Egenbetaling.

Skolen
Sprogskolen ligger centralt i Sidmouth. De voksne 
undervises i hovedbygningen May Cottage, som har 
opholdsstue med TV og automat med varme drikke, 
samt et computerrum og en gårdhave. På samme 
område ligger Victoria House, hvor de unge voksne 
undervises.
På New School og Old Exchange undervises teenage-
re, hvor der er aktiviteter som f.eks. bordtennis, wii og 
TV/dvd og musik. 
Junior/Tween bliver undervist på Haydons Hall. Alle  
aktiviteter afholdes på Sidmouth Rugby Ground, som 
ligger ved siden af skolen. 

Freja, 18 år

»Beliggenheden var rigtig god, både 
tæt på natur og hav, men også tæt 
på butikker......«

Indkvarteringen
Junior: Værtsfamilie, dobbeltværelse,helpension.
Teen: Værtsfamilie, dobbeltværelse, halvpension. Der 
er mulighed for at ønske eneværelse.
Voksne: Værtsfamilie, eneværelse, halvpension. 
Lejlighed, Bed & Breakfast, hotel eller camping kan 
også vælges. 

Fritiden
Hver uge arrangere sprogskolen aktiviteter og udflug-
ter for de forskellige aldersgrupper. Voksne kan evt. 
selv planlægge aktiviteter såsom: Golf, tennis, fiske-
ture, gå- og cykelture.og udflugter.
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• Guidet bytur

• Sejltur

• Diskotek

• Sport

• Paignton Zoo

• Splashdown

• Udflugt: Exeter

• Udflugt: London


