
York
England

Skolens kapacitet: Maks 160

Holdstørrelse: Maks 14

Niveauer: 5 nivauer

Minimumsalder: 11 år
Kurser: 

Intensivt, vinter- sommer og 
påskekursus, 50+, eksamens-
forberedelseskurser (IELTS og 
Cambridge)

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 190.000

Afstande

Skole - centrum: 10 min til fods

Skole - indkvartering: Offentlig 
transport. Nogle med 

gåafstand

York - London: 330 km

Transport/retur: Afhentning 
kan tilkøbes.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
York er grundlagt af romerne, men byens lange 
historie er i høj grad præget af vikingerne. Fra 886-
927 og igen i 939-954 var York underlagt nordiske 
vikingekonger og en del af området kalder man for 
Dane-lagen. Selv efter at englænderne tilbageero-
brede York, var byen stadig præget af skandinaver, 
der levede og arbejde i byen. I 1065 havde to tredje-
dele af de ca. 20.000 registrerede borgere i byen 
skandinaviske navne.

York har et ærkebispesæde og den gotiske domkirke 
The Minister dominerer byens centrum. Hver aften 
omkring kl. 17:30 kan domkirkens drengekor, med 
deres smukke og rene stemmer, nydes ved Even-
song. På ringmuren, som giver byen et delvis middel-
alderligt præg, kan man deltage på spændende gui-
dede ture eller udforske på egen hånd og føle kom-
binationen af historie og nutid.

Man må ikke snyde sig selv for et besøg på Betty’ 
Café, her er det ikke ualmindeligt at der er kø ud på 
gaden, når klokken nærmer sig 5 o’clock tea. Caféen 
har et stort udvalg af smukke pyntede kager, hjem-
melavede chokolader og konfekt. Hver søndag mor-

gen kommer både turister og lokale for at få 
den legendariske morgenmad med eggs 

and bacon serveret

Transport
Du kan, mod tilkøb, blive hen-

tet af en repræsentant fra 
skolen ved din ankomst til 
lufthavnen eller du kan rejse 
på egen hånd med tog eller 
bus.

Skolen
Igennem de sidste 50 år har sprogskolen budt inter-
nationale sprogelever velkommen. Skolens klassevæ-
relser er moderne udstyret og skolen råder over et 
bibliotek, pc-rum, adgang til materiale til selvstudie. 
Der er Wi-Fi på hele skolen. Der er en sydvendt ter-
rasse, stor have med borde og bænke, tennis og 
basketball baner og overdækket bordtennisbord.

Niels 71 år
»Lærerne forstod på en god og 
levende måde, at gøre lektionerne 
levende og nærværende......«

Indkvarteringen
Familieindkvartering i enkelt- eller dobbeltværelse 
med halvpension. Sprogelever under 18 år deler 
oftest værelse med en sprogelev fra et andet land. 
Hotel, lejlighed uden forplejning og Bed & Breakfast 
er også en mulighed. Minimumsalder: 18 år.

Fritiden
York byder på mange forskellige oplevelser og aktivi-
teter. Udover de mange historiske seværdigheder i 
York finder du teatre, kunstgallerier, biografer og 
kunst- og kunsthåndværk af forskellig slags. Den bil-
frie midtby er præget af butikker, restauranter, caféer, 
pubber og spillesteder med levende musik. Området 
omkring York er ideel for vandre-, løbe- og cykelture.
Du kan også leje en Red Boat og nyd en tur langs 
flodbredden med dig selv som kaptajn.
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• Rundvisning i byen

• Barbeque

• Bowling

• Ghost walk

• Quiz aften

• Imperial War Museum

• Udflugt: Scarborough

• Udflugt: Whitby


