
Taormina
Italien

Skolens kapacitet: Maks 90

Holdstørrelse: Maks 10, 12 
juni-september

Niveauer: 6 nivauer

Minimumsalder: 17 år
Kurser: 

Intensivt, 50+, eksamensfor-
beredelseskurser (CELI), sprog 
og kultur, kombinationskurser.

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 11.000

Afstande

Skole - centrum: Skolen er 
beliggende i centrum

Skole - indkvartering: 15-20 
minutter til fods.

Skole - strand: 10 minutter inkl. 
svævebanetur. 

Transport/retur: Afhentning 
kan tilkøbes.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
Smukke og fortryllende Taormina er den mest popu-
lære by på Sicilien. Den lille by, beliggende op ad 
bjerget Tauro har i mange år været tiltrækker af folk 
fra hele verden som kommer for at nyde den fanta-
stiske stemning og atmosfære, som de to bugte der 
omkranser byen og den aktive vulkan Etna syd for 
byen i den grad er med til at skabe. 

I Taormina finder du hyggelige smalle bilfri gader, og 
især hovedgaden Corso Umberto byder på masser af 
butikker, gallerier, isboder, caféer osv. Du finder også 
en masse historiske seværdigheder rundt i Taormina, 
f.eks. de to antikke byporte i hver sin ende af byen 
eller kirken San Guiseppe. Det græske teater som er 
bygget i 200-tallet f.Kr. bliver stadig brugt til koncer-
ter og det er helt sikkert et besøg værd. 

Når du vil en tur til stranden kan du tage med svæ-
vebanen til Mazzaro stranden, eller du kan prøve en 
af de andre indbydende strande i nærheden. På de 
fleste strande er der mulighed for at dyrke forskellige 
former for vandsport, f.eks. snorkling, sejlads, wind-
surfing osv. Når du er færdig med dagens solbad-
ning og sightseeing, kan du vælge en af de hyggeli-

ge små restauranter i byen og nyde en lækker 
italiensk middag mens du suger den Sici-

lianske aftenstemning til dig.

Transport
Du kan, mod tilkøb, ved 
ankomst blive afhentet i luft-
havnen af en repræsentant 
fra skolen. Du kan også på 
egen hånd med bus, tog eller 
taxi finde fra lufthavnen til 

din indkvartering.

Skolen
Sprogskolen i Taormina er beliggende midt i byen, 
ikke langt fra hverken butikker eller caféer. Her er der 
en stor have du kan benytte dig af uden for undervis-
ningen, en elevlounge, bibliotek, cafeteria og restau-
rant. Desuden tilbydes der gratis Wi-Fi. 

Lill, 52 år
»Jeg deltog i et par udflugter 
arrangeret af skolen - de var  
særdeles gode!«

Indkvarteringen
I Taormina kan du vælge flere former for indkvarte-
ring. Du kan bo hos en lokal værtsfamilie hvor du har 
dit eget værelse og morgen- og aftensmad er inklu-
deret. Du kan også bo i dele- eller enelejlighed, hvor 
du i delelejlighed har dit eget værelse og ellers deler 
øvrige faciliteter med andre af skolens kursister. 
Hotel og bed & breakfast er også en mulighed.

Fritiden
I din fritid har du mulighed for at udforske Taormina 
og resten af Sicilien. Skolen tilbyder et bredt aktivi-
tetsprogram med f.eks. filmvisning, besøg på sevær-
digheder og udflugter til andre dele af Sicilien. Du 
kan også selv planlægge hvad du vil bruge din fritid 
på, f.eks. er der mulighed for at dykke og dyrke andre 
former for sport, eller du kan tage en kulturel og 
historisk tur rundt i byen og se de forskellige sevær-
digheder. 
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• Rundvisning i byen

• Sport

• Historie

• Strand

• Dykning

• Teater

• Filmaften


