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SPRÅKSTU

STØTTE FRA LÅNEKASSEN
Har du tenkt å studere videre i utlandet, men trenger litt mer 
språkkunnskaper? 
Lånekassen tilbyr stipend for deg som har tenkt å studere videre i det 
landet du planlegger å dra på språkreise til. Lånekassen tilbyr også 
støtte til språklig tilretteleggingssemester. 
Se presentasjon side 54.

SPRÅKSTUDIER OVER HELE VERDEN!
Uansett alder - å dra på språkreise innebærer å kombinere det 
som er morsomt med det som er nyttig. Du lærer språket 
der språket snakkes, og får samtidig mulighet å bli kjent med 
mennesker fra mange andre land.
Språkferdigheter er gjennomgående svært etterspurt på 
arbeidsmarkedet, og et kortere eller lengre opphold i utlandet 
vil derfor telle positivt i mange sammenhenger.

Språkreisebyrået har eksistert i over 25 år, og vi har opparbeidet 
omfattende kompetanse på, og kunnskap om, våre skoler og 
reisemål. Mange fornøyde kursdeltakere gjennom årene er vårt 
beste bevis på at vi lykkes i å skape et undervisningsprodukt 
for voksne som holder høy kvalitet til fornuftige priser.

Det er trygt å reise med Språkreisebyrået.  Etter at du har fylt 
ut påmeldingsskjemaet ordner vi resten for deg. Du vil få all den 
informasjonen du har behov for før avreise, og vi står selvsagt 
også til din tjeneste etter at du har kommet vel frem til ditt 
studiested.  Om det mot formodning skulle oppstå et problem 
under oppholdet, vil vi gjøre alt for å løse dette i samarbeid 
med skolen og deg. Som en stor og stabil samarbeidpartner er 
skolene lydhøre for våre synspunkter.

OM VÅRE SKOLER
Språkreisebyrået samarbeider med internasjonalt anerkjente 
studiesteder over nær sagt hele verden. Vi legger vekt på 
seriøsitet og kvalitet, og de  este av skolene har samarbeidet 
med oss i  ere år.  Samtidig er vi opptatt av hele tiden å fornye 
våre tilbud, og derfor vil du også stadig  nne nye, spennende 
skoler eller reisemål i vårt studieprogram. 
Språkskolene tilbyr gjennomgående et spennende og variert 
fritidsprogram i tillegg til undervisningen, og gir deg mulighet 
til å delta på mange sosiale aktiviteter. 

OM KURSTILBUDET
Vi tilbyr et bredt spekter av språkkurs for voksne, og egne 
språkkurs for seniorer.
Vi tilbyr også en rekke spesi  kke kurs for næringslivet.
Kursene varer vanligvis fra 2 til 48 uker, og det er rullerende 
oppstart hele året.
Undervisning gis stort sett på alle nivåer, fra nybegynnere til 
avansert.
En del skoler legger også meget godt til rette for at hele 
familien kan reise og studere sammen.

All normalundervisning foregår vanligvis i små grupper med 
maksimalt 15 deltakere, som oftest en god del færre.  Dette 
gjør både at du lærer fort og får raskere fremgang, og hva er 
bedre enn å lære i det landet der språket snakkes? Samtidig får 
du rik anledning til å lære mer om landets kultur og historie, ta 
del i det sosiale livet og nyte mer av det som interesserer deg, 
enten det er sol og sjø, storbyliv med forlystelser eller sports- 
og friluftsaktiviteter. 

Språkreisebyrået har høy fokus på  eksibilitet i studieopplegg 
og innkvartering.
 
Ta kontakt med oss, vi vil gjerne gjøre vårt ytterste for å 
skreddersy et kursopphold som passer akkurat for deg eller 
dere!  Påmeldingsskjema står forøvrig bakerst i brosjyren.
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ENGELSK

4

 

Byen ved Themsens bredder er en trendy verdensmetropol som aldri blir ferdig 
utforsket, og som byr på fantastiske opplevelser. Knappe to timers  ytur fra Oslo ligger 
et eldorado for shopping, fascinerende arkitektur, kunst og kultur, mat og drikke. 

Blant alle attraksjonene som gjør at vi gjerne besøker byen igjen og igjen, er det tre 
ting mange mener er selve essensen i et London-besøk: 
En skikkelig West End musical, en fotballkamp med ekte britisk atmosfære, og et besøk 
på en av de tradisjonelle pubene, mange av dem med  ere hundre år gammel historie.

Å videreutvikle din engelsk i London er virkelig å kombinere nye ferdigheter med 
nye opplevelser. Våre språkskoler ligger både i selve hjertet av byen (Victoria Station, 
Covent Garden, Leicester Square), og like utenfor, der kommunikasjonsforbindelsene 
er meget gode. (Hampstead, Lee Green)

KURSOPPLEGG
• Normalkurs med varighet fra 2 til 48 
uker, 20 leksjoner pr uke

Maksimum 14 deltakere på 
gruppe
Nye kurs starter hver mandag
Det tilbys også 
ettermiddagskurs med 10 
leksjoner hver uke

• Intensivkurs med 30 
leksjoner pr uke

• Seniorkurs

• Cambridge-kurs av 10 
eller 20 ukers varighet som 
forbereder til anerkjente 
Cambridge-eksamener på 
ulike nivåer. 

• Kurs som forbereder til 
TOEFL og IELTS.  Kontakt oss for 
nærmere informasjon

• Kurs rettet spesielt mot 
næringslivet, f.eks ingeniører, 
jurister og helsepersonell

INNKVARTERING
Vi tilbyr innkvartering i egen 
vertsfamilie, i felles studentleilighet, 
på studenthjem eller på pensjonat/
hotell. 

FRITID
Skolene har et variert fritidsprogram 
3-4 ganger i uken med sport, 
pubkvelder, teaterbesøk og ut  ukter. 
En del av aktivitetene er gratis, andre 
betales til selvkost.

LONDONLONDON

DEN SOM ER LEI AV LONDON,
ER LEI AV LIVET 

 SAMUEL JOHNSON
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“THE GARDEN OF ENGLAND”

Det tradisjonelle grevskapet Kent, i den 
sør-østre delen av England, er kjent for 
sine mange fantastiske blomsterhager, 
og kalles derfor ofte “The Garden of 
England”. 

I Kent kan vi ønske velkommen til den lille 
kystbyen Margate, med sin koselige gamle 

bydel med særpregede butikker og 
gallerier. Klimaet her er blant de 
varmeste og tørreste i England, 
og byen har lange deilige 
sandstrender og er omgitt av vakre frukthager og pittoreske landsbyer.

Vi tilbyr også kurs i historiske Canterbury, med landets eldste katedral og et 
levende bysentrum. Gjennom historisk arkitektur og små brosteinebelagte 
gater kommer man tett på den engelske kulturarven i denne stolte og berømte 
middelalderbyen.

Et kurs eller studieopphold i Margate eller Canterbury betyr at man maksimum 
er halvannen time med tog fra London. Samtidig har man muligheten til 
å utforske denne  otte delen av Storbritannia, med en rekke historiske 
landemerker. 

 KURSOPPLEGG
•Normalkurs med varighet fra 2 til 12 uker, med 20 eller 30 leksjoner pr uke. 
•Intensivkurs med 32 leksjoner pr uke, eller 20+ 4 eller 8 leksjoner valgfrie emner

•Ulike eksamensforberedende kurs
•Canterbury har spesielle tilbud i forretningsengelsk

•Nyhet: English & Golf kombinasjonskurs 

B   B

SYDKYSTEN-ENGLAND

INNKVARTERING
Enkeltrom hos vertsfamilie 
med halvpensjon, 
alternativt studenthjem med 
delt kjøkken og bad.

INNKVARTERING
Enkeltrom hos vertsfamilie 

med halvpensjon, alternativt 
studenthjem med delt 

kjøkken og bad.

Sydkysten av England er kjent for sitt 
vennlige klima, samtidig som området 
byr på historiske severdigheter og et stort 
antall attraksjoner. Her ligger det koselige 

byer på rekke og rad.

Brighton er en av Englands best besøkte byer, og er av mange bare kjent som “badebyen”. 
Strandpromenaden med sine hyggelige, små restauranter, forlystelsesmekkaet Brighton 
Pier, eller den gamle bydelen The Lanes, med sine trange gater og smug, koselige puber 
og særpregede butikker. Mulighetene er mange. Byens stolthet og landemerke 
er The Royal Pavillion, et kongelig palass midt i sentrum, inspirert av indsk 
arkitektur. Man kan også bese bygningen fra innsiden, her ferierte blant annet 
selveste dronning Victoria i sin tid. Brighton er en kulturell smeltedigel, bare 50 
minutter unna London.

Trivelige Bournemouth ligger i Dorset, litt lenger vestover langs kysten. 
Byen er et populært turistmål, både for sine lange sandstrand og sine mange 
underholdningstilbud. Her  nner man dessuten det tørreste og varmeste klimaet 
i England, med  est solskinnsdager.
Bournemouth har et rikt skoletilbud og er kjent for sin stemningsfulle 
strandpromenade, shopping i lange gågater med vakre arkader.
Et språkkurs i Bournemouth betyr å få lære i et miljø med en tydelig 
internasjonal pro  l.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med varighet fra 2 til 12 uker, med 20 eller 30 leksjoner pr uke. 
•Intensivkurs med 32 leksjoner pr uke, eller 20+ 4 eller 8 leksjoner valgfrie emner
•Ulike eksamensforberedende kurs
•Cambridge eksamenskurs 8, 10 eller 12 uker

ENGELSK

5

SYDKYSTEN ENGLAND
  

THE GARDEN OF ENGLAND 



O   C

UNIVERSITETSBYENE

Middelalderbyen Oxford har et av verdens 
eldste og mest prestisjefylte universiteter, 
som med sin overveiende gotiske stil 
utgjør en viktig del av bybildet.
Oxford er en koselig by kun 8 mil fra 
London, full av ekte engelsk atmosfære, 
og med et rikt kulturtilbud. Byen har på 
grunn av sin arkitektur vært skueplass 

for en rekke  lmer og tv-serier opp 
gjennom årene.  Her underviste 
både Tolkien og C.S. Lewis, 
og her kan du nå gå på skole 
gjennom Språkreisebyrået.

Cambridge har røtter mange hundre år tilbake i tid. Den eldste delen av 
universitetet ble grunnlagt allerede på 1400-tallet av Henrik 6, og i dag er 
King’s College Chapel et verdensberømt skue, både innvendig og utvendig. Til å 
være en relativt liten by har Cambridge svært mye å by på, både med hensyn til 
shopping, museer, gamle kirker og historisk tradisjon. En spasertur gjennom den 
gamle delen av byen er som en reise i tid. Her er det lett å  nne inspirasjon til å 
fordype seg nærmere i det mønstergyldige britisk-engelske språket!

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20 eller 30 leksjoner pr uke

•Kurs med særdeles høy kvalitet spesielt rettet mot næringslivet, eksempelvis språkkursene 
“English with Con  dence”, “English for Law-Students” og “English for Business Students”. 
•Cambridge eksamenskurs, individuell undervisning, egne sommerkurs. Kontakt oss for nærmere 
opplysninger.

INNKVARTERING
I vertsfamilie med 
halvpensjon, enkelt- 
eller dobbeltrom, alternativt 
studenthjem

B   P

UNIVERSITETSBYENE

INNKVARTERING
I vertsfamilie med 

halvpensjon i enkelt- eller 
dobbeltrom, eller i delt 

studentleilighet. 

Med titusener av studenter er Bristol, som 
er Sør-Englands neste største by, blitt et 
pulserende samlingssted for mennesker 
fra alle verdensdeler. I Bristol er det lett 

å  nne inspirasjon. Byen er kjent for sitt rike kulturtilbud, blant annet innen teater og 
musikk, samt for sitt store antall verneverdige bygninger. Her har man greid å forene sin 
rike historiske arv med et moderne og spennende by-uttrykk. En av Englands vakreste 
byer, Bath, ligger bare 22 km unna Bristol, og det er heller ikke mer enn en times kjøring 
før man er i Cardi  , hovedstaden i Wales. Også berømte Stonehenge ligger bare en liten 
times biltur øst for byen.

Portsmouth er en kystby med mange fergeforbindelser til Europa. Her i Charles 
Dickens’ fødeby ligger det berømte Spinnaker Tower, samt attraksjonen Historic 
Dockyard, der man kan beskue fantastiske skip fra landets stolte maritime 
historie. Det nyutbygde havneområdet Gunwharf Quays er superkoselig å 
rusle i, med massevis av designerbutikker, restauranter, puber og co  ee shops 
rett ved sjøen. Portsmouth har også en hyggelig indre bykjerne og en lang 
strandpromenade som strekker seg helt ut til forstaden Southsea.
Fra Portsmouth er det også bare en liten fergetur ut til øya Isle of Wight, et virkelig 
England i miniatyr, med klippekyst, idylliske småbyer, slott og herregårder.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20 eller 30 leksjoner pr uke
•Cambridge eksamenskurs, individuell undervisning, og en rekke spesialkurs
•Bristol har som hovedprodukt et intensivkurs som består av 28 leksjoner per uke,  ere 
nivåer. Her tilbys også IELTS-kurs, Cambridge eksamenskurs og kombinasjonskurs, som 
tilsvarer intensivkurs med tillegg av 6 individuelle leksjoner per uke.

OXFORD & CAM
BRIDGE 

ENGELSK
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NORD-ENGLAND

Nord-England byr på spennende 
minnesmerker fra landets storhetstid 
under industrialiseringen, hyggelige 
mennesker, og  otte rekreasjonsområder, 
som i velkjente Lake District.

Chester er kanskje en av de vakreste 
byene i Storbritannia. Byen ble grunnlagt 

av romerne og innbyggerne er 
stolte av sin fascinerende 
historie. Er man først i Chester 
er det lett å bli betatt av den 
unike atmosfæren, de mange  otte bindingsverkshusene, og den levende 
sentrumskjernen som byr på historie nærmest på hvert gatehjørne. Byens 
landemerke er mesterverket Chester Cathedral, en av mange bygninger med 
stor kulturell og arkitektonisk betydning. 

Storbyen Manchester har to storlag i fotball som har vært med på å gjøre den til 
et kjært reisemål for mange nordmenn. Byen har også et omfattende studentliv 
og et stort utbud av forlystelser, og mange sier byens innbyggerere er de mest 
inkluderende og uhøytidelige i hele England. Gastronomer vil vite å verdsette 
attraksjonen «The Curry Mile», med et stort antall indiske restauranter, god 
stemning og herlige krydderdufter liggende som et slør over området. 
 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-48 uker, 20-30 leksjoner pr uke.
•Cambridge eksamenskurs 9 eller 12 uker, 23-28 leksjoner pr uke. 

•En lang rekke spesialkurs og kombinasjonskurs, kontakt oss for informasjon
•Seniorkurs +50, og kurs med kun individuell opplæring

E , T   S

SØRVEST-ENGLAND

INNKVARTERING
I vertsfamilie med halv- 
eller helpensjon, enkelt- 
eller dobbeltrom, eller delt 
studentleilighet.

INNKVARTERING
I vertsfamilie med halv- eller 

helpensjon, enkelt- eller 
dobbeltrom, eller delt 

studentleilighet. 

Den sørvestlige delen av England omtales 
ofte som et kontrastenes rike, der vakre 
skogsområder, uberørt landsbygd, 
glitrende kystlandskap og pittoreske 

småbyer kompletterer hverandre.  

I regionen Devon ligger fargerike Exeter, en gang romernes ytterste grensepost på de 
britiske øyer. Exeter er har et stort og internasjonalt utdanningsmiljø. I det koselige 
området rundt byens staselige katedral samles både besøkende og byens egne 
innbyggere, og samtidig  nnes det utmerkede tur-og rekreasjonsområder langs 
elven Exes bredder.
Populære Torquay har tilnavnet “The Queen of the English Riviera”. Her  nner 
du nydelige sandstrender, bratte klipper, en koselig småbåthavn og et livlig 
bysentrum. Dette er krimforfatterinnen Agatha Christies hjemby, og her har 
hun selvsagt fått sitt eget museum. Området rundt byen er kjent for sine 
steinalderbosettinger, og fra byens havn går det småbåter en rekke steder, 
blant annet til Cockington, Englands mest fotograferte landsby. 
Enda mindre enn Torquay, og bare 20 kilometer fra Exeter, ligger idylliske 
Sidmouth, en ekte, sjarmerende badeby med fortid som ferieby for det engelske 
aristokratiet. Her kan du studere i et lite, hyggelig og uformelt miljø, uten for 
mange andre språkelever. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-48 uker, 20-30 leksjoner pr uke.

•Cambridge eksamenskurs 9 eller 12 uker, 23-28 leksjoner pr uke. 

•En lang rekke spesialkurs og kombinasjonskurs, kontakt oss for informasjon

•Seniorkurs +50, og kurs med kun individuell opplæring

ENGELSK
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SKOTTLAND

Skottlands begivenhetsrike historie og 
varierte natur gjør denne nordlige delen 
av Storbritannia til et spennende sted å 
reise til for å studere språk. “Whiskyens 
hjemland” er vel så stolt av sine  otte 
golfbaner og mange muligheter for et 
aktivt friluftsliv, som for nasjonalretten 
Haggis og for menn i kilt…

Hovedstaden Edinburgh ligger 
vakkert omgitt av en rekke 
vulkanske klipper, og på en av 
dem ruver den majestetiske Edinburgh Castle, med utsikt over gamlebyen. 
Edinburgh ble i 2012 kåret til Europas beste reisemål på World Travel Award. 
Byen er godt kjent for sitt historiske sentrum med gateplan fra middelalderen, 
og her ligger også  det populærte møtestedet The Gardens, et stort parkanlegg 
med fontener, skulpturer og monumenter. 
I Edinburgh er det nesten obligatorisk å vandre «The Royal Mile», strekningen fra 
Edinburgh Castle, ned gjennom gamlebyen og bort til Holyrood Palace.  Da vil 
du nemlig oppleve Edinburgh på sitt aller beste. Byborgen er forøvrig åstedet 
for Edinburgh Military Tatto, populært kalt «the greatest show in the world». 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 1-48 uker med 7,5-22,5 leksjoner pr uke. Kan bygges ut til å kombineres 

med Cambridge eksamensforberedende eller IELTS  

•Academic English (Pre University level) 2-48 uker med 7,5-25 leksjoner pr uke

•Forretningsengelsk 7,5 time pr uke

•Individuell opplæring

•English + golf  - en kombinasjon med normalkurs inkludert et antall runder på     
     golfbanen

INNKVARTERING
I vertsfamilie, eller 
på pensjonat (bed & 
breakfast). Alternativt kan du bo 
i studentleilighet med delte 
fellearealer.

G   A

SKOTTLAND

INNKVARTERING
I vertsfamilie, eller på 

pensjonat (bed & breakfast). 
Alternativt kan du bo i 

studentleilighet med delte 
fellesarealer.

Man behøver nødvendigvis ikke være 
interessert i fotball for å gå på fotballkamp, 
men velger du et språkkurs i Glasgow, 
er du i det mange kaller Skottlands 

fotballhovedstad. Byen ved elven Clyde’s bredder er kjent for sin vennlighet og sin 
spesielle dialekt. Her  nnes en rekke museer og gallerier, gode shoppingmuligheter, 
og over 800 puber. Gaten Byres Road i byens West End er faktisk en av Europas lengste 
bargater! Fra George Square i hjertet av byen har du umiddelbar nærhet til mange av 
de staselige bygningene Glasgow kan skilte med. Et besøk på Kelvingrove Art Gallery, 
bygd i 1902 i spansk barokkstil, er en opplevelse du bør unne deg om du tar et 
engelskkurs i byen. Dette er kanskje det  otteste museet i hele Skottland.

Vårt tredje studiested i Skottland er landets tredje største by, Aberdeen. Her 
litt lenger nord og ute ved Nordsjø-kysten er det nok færre turister enn i 
hovedstaden, men enten du foretrekker sportsaktiviteter, slottsbesøk eller 
kanskje å prøve whisky-smaking på et av de mange destilleriene, byr Aberdeen 
på glimrende muligheter. Aberdeen har direkte  yforbindelse fra Norge og 
er sete for landets oljeindustri. Med to universiteter og et aktivt studentmiljø i 
tillegg, regnes dette som en attraktiv utelivsby.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 1-48 uker med 7,5-22,5 leksjoner pr uke. Kan bygges ut til å kombineres 
med Cambridge eksamensforberedende eller IELTS

•Academic English (Pre University level) 2-48 uker med 7,5-25 leksjoner pr uke

•Individuell opplæring
•English + golf  - en kombinasjon med normalkurs inkludert et antall runder på golfbanen

EDINBURGH - SKOTTLAND 

ENGELSK
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IRLAND

Den grønne øya, som Irland gjerne kalles, 
er virkelig noe for seg selv. Joviale, 
uhøytidelige mennesker, frodig natur og 
et begrenset landareal som gjør at hele 
øya er tilgjengelig på relativt kort tid  - 
Irland byr på stor allsidighet og mange 
muligheter for studenter og kursdeltakere.
Irene er veldig bevisst sin turbulente 

historie, og de elsker sin Guinness, 
det mørke ølet som mange 
oppfatter som nasjonens 
kjennemerke.
De irske skolene tilbyr en rekke fritidsaktiviteter hver uke, fra ut  ukter 
til spennende steder i omegnen, til sosiale happenings som pubkvelder, 
Riverdance og fellesbesøk på kulturarrangementer.
Velger du å følge språkundervisning i sentrum av hovedstaden Dublin, møter 
du en travel storby som har blitt betydelig opprustet de siste tiårene. Enten du 
spaserer langs bredden av elven Li  ey, som renner gjennom byen, eller be  nner 
deg i shopping-gågaten Grafton Street, det er noe umiskjennelig irsk over 
Dublin. Byens Temple Bar District er et eldorado av puber og spisesteder, vel 
verd å besøke på dagtid, og full av liv og røre med feststemte mennesker på 
kveldstid. 
I hjertet av Dublin ligger også ærverdige Trinity College, et av Europas mest 
prestisjefylte studiesteder. En opphold i Dublin er forøvrig ikke komplett uten 

et besøk på Guinness –museet, der man kan nyte en smaksprøve på takterrassen, 
med fantastisk utsikt over byen! 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20 leksjoner pr uke, eller intensivkurs med 25 leksjoner pr uke

•Seniorkurs
•Kurs spesielt rettet mot Cambridge-eksamen, samt TOEFL og IELTS

•En rekke kurs rettet mot næringslivet – ta kontakt med oss!

C   G

IRLAND

INNKVARTERING
Hos vertsfamilie, 
med halvpensjon, i 
studieleilighet, studenthjem 
eller på hotell/pensjonat.

INNKVARTERING
Hos vertsfamilie, 

med halvpensjon, i 
studieleilighet, studenthjem 

eller på hotell/pensjonat.

Cork ligger et stykke syd for Dublin, og 
innbyggerne i byen har sin egen, spesielle 
dialekt. Elven Lee deler denne vakre byen 
i to der den renner ut i en fjordarm med 

fri vei til havet. Cork er en trygg havn, på  ere måter. Med sine utallige små broer og 
kuperte gatenett er den av Lonely Planet-guiden innlemmet på topp 10-listen over 
steder man bør besøke. Med sjarmerende små butikker og et koselig byliv, særlig med 
sin spesielle kveldsstemning, er Cork et attraktivt sted å lære språk. I byens omegn 
ligger det forøvrig en rekke pittoreske landsbyer.

Galway er en noe mindre, typisk irsk by som ligger på vestkysten i et vakkert og 
grønt landskap. I omegnen  nnes steile klippevegger, enger med beitede sauer 
og en  ott bukt med friske bølger.   Til tross for at Galway er en av de raskest 
voksende byene i Europa, har man greid å bevare småbypreget, og sentrum er 
full av vakre middelaldergater.  
Byen er kjent for sin kreative atmosfære og kalles ofte “Irlands kulturelle 
hjerte”, takket være et omfattende kulturtilbud året rundt, som inkluderer 
mange kjente utstillinger, festivaler og konserter. Galway er kanskje det irskeste 
av det irske, og samtidig en levende universitetsby! 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20 leksjoner pr uke, eller intensivkurs med 25 leksjoner pr uke

•Kortkurs med fokus på irsk kultur og  lmproduksjon

•Seniorkurs

•Kurs spesielt rettet mot Cambridge-eksamen, samt TOEFL og IELTS

•En rekke kurs rettet mot næringslivet – ta kontakt med oss!

ENGELSK
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New York må være en av verdens mest populære byer. Elsket av nordmenn og kjent fra
utallige  lmer og bøker. Ta en liten båttur ut til Liberty  Island og besøk Frihetsgudinnen, 
gå på skøyter i Rockefeller Center, ta en joggetur i Central Park, spaser langs Broadway 
og la deg imponere av stemningen og alle neonlysene. Bli blendet av Times Square og 
pirret av alle shoppingmuligheten langs Fifth Avenue. I New York kjenner alle seg som 
hjemme, og byen er en glimrende base for språkkurs, kanskje ved vår skole i selveste 
Empire State Buiding? 

I California ligger San Diego med Stillehavet som nærmeste nabo. Klimaet er varmt og 
behagelig hele året, og byens Coronado Beach er nylig kåret til USAs beste sandstrand. 
En språkreise til vår skole i San Diego betyr å kunne nyte strandlivets gleder i 
god kombinasjon med faglig påfyll – året rundt. Levende musikk og dans, livlige 
strandrestauranter, fornøyelsesparken Sea World - San Diego er en by for både 
rekreasjon og læring.

Et bra studiealternativ i California, er berømte San Francisco, med legendariske Golden 
Gate Bridge der man har utsikt over hele San Francisco-bukta. Det er lett å hive seg på 
en av de såkalte «cable cars» for å komme seg rundt. Blant annet kan man dra til den 
berømte bydelen Fisherman’s Wharf der det  nnes gode  skerestauranter og en rekke 
butikker og utsalgsboder. Herfa går båter ut til Alcatraz, det beryktede fengselet som 
nå er nedlagt. Det vakre vindistriktet Napa Valley litt nord for byen, frister om man 
ønsker et avbrekk fra bylivet.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs fra 2-48 uker, med 20 
eller 30 leksjoner pr uke. Maksimalt 

12-14 deltagere per gruppe. 
Nye kurs starter hver mandag, 
med spesielle datoer for 
nybegynnere.  

•I tillegg tilbys Cambridge 
eksamenskurs og TOEFL 

forberedelseskurs 

•Individuell undervisning 

•En rekke andre spennende 
språkkurs -  kontakt oss for 
nærmere informasjon om 
disse.

INNKVARTERING
I alle byer i USA og Canada 
tilbys innkvartering i 
vertsfamilie med frokost eller 
halvpensjon (I Canada kun 
halvpensjon). I tillegg tilbys 
hotell, leilighetshotell eller 
studenthjem. Tilbudene 

varierer litt fra by til by. Kontakt 
oss for nærmere informasjon.

NEW
 YORK, SAN DIEGO & SAN FRANCISCO

 - USA

NEW YORK, SAN DIEGONEW YORK, SAN DIEGO
& SAN FRANCISCO & SAN FRANCISCO 

“The land of opportunity” er et ypperlig reisemål for alle som 
ønsker å forbedre sin språkkompetanse. Nasjonen USA er en 
multikulturell smeltedigel med fantastiske naturlandskap. som 
mange nordmenn har et nært forhold til.
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Miami er for mange et drømmereisemål. Fra kafeene og utserveringene i Lincoln Road 
og Ocean Drive i South Beach kan du nyte den solfylte tilværelsen og la deg underholde 
av synet av  otte biler og mennesker i alle fasonger og farger.  Ta gjerne en tur til det 
gigantiske shoppingsenteret Aventuta mall også, her er det lett å “gå seg vill!”
Miami er ellers et godt utgangspunkt for et cruise i Karibien, eller en tur ned til den 
eksotiske øygruppen Key West. 

I den delen av USA som kalles New England, ligger Boston, hovedstaden i delstaten 
Massachusetts. Kystbyen Boston, historisk berømt for sitt “Tea party”, gir en på mange 
måter en europeisk følelse. Her  nnes to av verdens mest anerkjente universiteter; 
Harvard University og Massachusetts Institute of Technology. Hele sentrum av Boston 
er stengt for biltra  kk, og en spasertur i gågatene med innlagt shopping, eller en 
vandring langs den såkalte Freedom Trail med sin fascinerende historie, regnes for å 
være et  “must”. Skolen vår ligger meget sentralt og nær universitetet.

Chicago, den moderne byen ved Lake Michigans bredder, nyter godt av mer enn 
sin tilknytning til USAs største innsjø. Her  nnes  det berømte gågateområdet The 
Magni  cent Mile,  (Michigan Avenue),  ere store universiteter, og spennende bydeler 
med en blanding av en lang rekke nasjonaliteter.  Chicago regnes som en tolerant og 
åpen by, der det er lett å trives. Her dukket landets første skyskrapere opp, og som 
USAs tredje største by har Chicago i dag et imponerende antall av dem. Musikken 
følger en overalt hvor en går; Chicago regnes som en av blues´ens og jazz´ens vugger.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs fra 2-48 uker, med 20 
eller 30 leksjoner pr uke. Maksimalt 

12-14 deltagere per gruppe. 
Nye kurs starter hver mandag, 
med spesielle datoer for 
nybegynnere.  

• I tillegg tilbys Cambridge 
eksamenskurs og TOEFL 

forberedelseskurs  

• Individuell undervisning 

• En rekke andre spennende 
språkkurs -  kontakt oss for 
nærmere informasjon om 
disse.

INNKVARTERING
I alle byer i USA og Canada 
tilbys innkvartering i 
vertsfamilie med frokost eller 
halvpensjon 

(I Canada kun halvpensjon). 
I tillegg tilbys hotell, 
leilighetshotell eller 

studenthjem. Tilbudene varierer 
litt fra by til by. Kontakt oss for 
nærmere informasjon.

S  B  M , B   C

USA

MIAMI, BOSTONMIAMI, BOSTON
& CHICAGO& CHICAGO

Florida betyr hundrevis av kilometer med strandlinje. Samtidig 
ligger villmarken Everglades der, med spennende ut  ukter blant 
alligatorer og krypdyr. Fornøyelsesparker som Disney World og 
Sea World er heller aldri langt unna. Reis til “solskinnsstaten” 
Florida og gå på skole med oss i velkjente South Beach Miami!  
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På Canadas vestkyst tilbyr vi språkkurs i OL-byen Vancouver. Ifølge internasjonale 
kåringer er dette en av de beste byene i verden å bo i. Vancouver har mange 
attraksjoner: Den klassiske handlegaten Robson Street, koselige Stanley Park med sine 
blomsteranlegg, det monumentale Vancouver Aquarium, Canadas største Chinatown, 
og den iøyenfallende bygningen Canada Place. Av fritidsaktiviteter tilbyr skolen 
hvalsafari, ut  ukter med sjø  y, eller turer opp i fjellene rundt Vancouver.

Lenger øst ligger Canadas største by, Toronto ved bredden av innsjøen Lake Ontario. 
Byen har et stort etnisk mangfold, og kan skilte med  otte edvardianske og viktorianske 
bygninger fra kolonitiden. Skolen ligger i sentrum, like ved universitetet, med nærhet 
til en rekke attraksjoner. Berømte CN-tower, en av verdens høyeste bygninger, byr på 
spektakulær utsikt. Canada er av mange også regnet som ishockeyens hjemland, og i 
Toronto ligger Hockey Hall of Fame, vel verd et besøk. Det er også kort vei til Niagara 
Falls.

Montreal ligger i den “franske” delen av Canada. Her er kulturarven fra de franske 
kolonistene sterk, og mange av innbyggere snakker fransk. Montreal forbindes 
med “det gode liv”, et sted for nytelse. Her  nnes landets beste natteliv og største 
samling av festivaler. I den pittoreske gamlebyen  nnes en rekke elegante butikker og  
sjarmerende kafeer.  Skolen ligger i sentrum av byen. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs fra 2-48 uker, med 20 
eller 30 leksjoner pr uke. Maksimalt 

12-14 deltagere pr gruppe. 
Nye kurs starter hver mandag, 
med spesielle datoer for 
nybegynnere. 

•I tillegg tilbys  ere steder 
Cambridge eksamenskurs og 

TOEFL forberedelseskurs 

•Individuell undervisning  

•En rekke andre spennende 
språkkurs -  kontakt oss for 
nærmere informasjon om 
disse.

INNKVARTERING
I alle byer i USA og Canada 
tilbys innkvartering i 
vertsfamilie med frokost eller 
halvpensjon (I Canada kun 
halvpensjon). I tillegg tilbys 
hotell, leilighetshotell eller 
studenthjem. Tilbudene 
varierer litt fra by til by. 

Kontakt oss for nærmere informasjon.TORONTO,TORONTO,
VANCOUVER & MONTREALVANCOUVER & MONTREAL

Canada er et enormt stort land med fantastisk natur og en 
imponerende kulturell bredde, som har stått litt i skyggen 
av USA for mange nordmenn. Det er det ingen grunn til. 
Fra Niagara Falls til  Rocky Mountains, Canadas byer er 
moderne og velutviklede.
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Brisbane på Australias østkyst er landets mest kjente studentby. Her er det enkelt å 
komme seg rundt, og livet nytes gjerne på en av byens over 600 restauranter, mange av 
dem beliggende mot sjøsiden. Lokale tropiske frukter og sjømat-spesialiteter inngår 
ofte på menyen. Byens landemerke er The Old Windmill, forøvrig Brisbanes eldste 
bygning.

Et stykke sydover langs kysten ligger Sydney, velkjent både for sitt fantastiske operahus 
og sitt spennende natteliv. Det som en gang var en britisk stra  ekoloni har utviklet seg 
å bli Australias største by. Sydney er full av kontraster, fra ultramoderne artiktektur til 
bydelen The Rocks, med sine historiske bygninger langs smale brosteinsgater. Bondi 
Beach, bare en halvtime unna  sentrum, er en av verdens mest berømt strender. 

Velger man et studieopphold i Cairns har man en perfekt base for ut  ukter til Great 
Barrier Reef, og områdene rundt byen er et eldorado for snorkling, dykking og sur  ng. I 
byens omegn  nner du fjell og fossefall, korallrev og regnskog, og et språkkurs her kan 
derfor by på mange store opplevelser. 

Et spennende alternativ er å dra til Perth, den eneste større byen på Australias vestkyst. 
Perth er på mange måter et annerledes Australia, ikke bare på grunn av reiseavstanden 
fra de mer kjente byene på sør –og østkysten. Rett utenfor byen ligger Freemantle, en 
historisk havneby med en koselig strandpromenade og godt bevarte bomijøer.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 20 leksjoner pr uke 
eller intensivkurs 25 leksjoner pr uke 

(60 min) Nye kurs starter hver 
mandag

•Cambridge eksamenskurs 
10, 11 eller 12 uker. Kursene 
består av 25 leksjoner 
inklusive 5 timer med 

valgfrie fordypningsemner per 
uke. Kursstart på spesielle datoer.

•Språkkurs i kombinasjon 
md dykking (Cairns)

•Språkkurs i kombinasjon 
med frivillig arbeid (Cairns)

INNKVARTERING
Det vanligste er å bo i en 
familie, men det tilbys også 
leiligheter for en/to personer 
med kokemuligheter, 
eller Guest House. 
Familieinnkvarteringen 
inkluderer enkeltrom med 

frokost og middag (To som reiser 
sammen, kan bestille dobbeltrom). 
I Cairns tilbys vertsfamilie med 
helpensjon. De gjestfrie familiene 
synes det er spennende med besøk 
fra Europa. Det er også et alternativ 
å dele hus med andre kursdeltakere 
(minimum 4 uker).

B , S , C   P

AUSTRALIA

BRISBANE, SYDNEY,BRISBANE, SYDNEY,
CAIRNS & PERTHCAIRNS & PERTH

Språkreisebyrået har samarbeid med en rekke skoler “Down 
Under”. Australia er derfor langt fra uoppnåelig, og en 
språkreise hit er en reise til et annet kontinent som garantert 
ikke vil kjede deg. Australia byr på mange nasjonalparker med 
regnskog og et rikt og eksotisk dyreliv, attraktive forhold for 
snorkling og dykking, og muligheter for trekking i innlandet. 
Her  nnes den perfekte balansen mellom storby og strender!



C   A

NEW ZEALAND

Øystaten New Zealand er nesten så langt 
unna Norge man kan komme geogra  sk, 
men landet har en usedvanlig vakker og 
variert natur. Alt fra tropisk regnskog 
(uten slanger!), til nydelige strender, 
isbreer og majestetiske fjell, og en unik 
 ora og fauna møter den som velger et 

studieopphold på New Zealand. Og den 
spennende kulturen til maoriene, 

landets utbefolkning, ser man 
eksempler på over alt. Folk på 
New Zealand kaller seg «kiwis», 
og er kjent for sin gjestfrihet og sitt gode humør.  Glad i utfordringer? Her 
 nnes noen av verden mest spektakulære utgangspunkter for strikkhopping....

Auckland er New Zealands største by, og ligger Nordøya, den ene av landets 
to hovedøyer. Byen kalles «The City of Sails», og regnes som et mekka for 
seilerinteresserte. I Auckland og dens nære omegn  nnes mange  otte parker 
og strender og muligheter for spennende sykkelturer, og det tilbys u  ukter til 
bl.a Bay of Islands, med fantastiske forhold for snorkling  
På Sørøya ligger den koselige universitetsbyen Christchurch.
Innenfor to timers reisetid fra byens  yplass kan man kjøre slalåm i topp 
alpinanlegg, nyte strandlivet, spille golf, dra på hvalsafari, besøke vingårder, 
eller sykle i fjellet! Her har innbyggerne dessuten tatt virkelig vare på 
de britiske tradisjoner som nybyggerne tok med seg, og mange mener at 

Christchurch i dag er mer engelsk enn noe sted i England...  
Kajakkpadling er populært i Christchurch, spesielt i den vakre fjorden Milford Sound, 
hvor fjellene går rett ned i vannet.

KURSOPPLEGG
 •Normalkurs 2-48 uker med 20 leksjoner pr uke, intensivkurs med 30 leksjoner pr uke. 

    •Cambridge eksamenskurs på alle nivåer

     •En rekke andre språkkurs.  Kontakt oss for informasjon.

INNKVARTERING
Hos vertsfamilie 
i enkeltrom med 
halvpensjon eller enkelt hostel 
med kokemuligheter. 

I Christchurch også delt 
studentleilighet.

C  T

SØR-AFRIKA

INNKVARTERING
Du kan bo hos en familie 

i enkelt- eller dobbeltrom 
(kun to som reiser sammen) 
med halvpensjon. Det tilbys 
også delt studentleilighet i 

enkeltrom samt studenthjem 
med enkeltrom og felles 

bad. Det  nnes også  ere 
hostel.  

Sør-Afrika er et land med stort 
mangfold og en spennende historie. Her 
møtes man av utrolige strender med 
fantastiske surfemuligheter, eksotiske 

safariopplevelser i noen av verdens største nasjonalparker og kulturopplevelser som 
vil gi uforglemmelige minner.  
Vår skole ligger i et rolig område i den vakre og eksotiske byen Cape Town. Byen ligger 
ved Atlanterhavskysten, omringet av fantastiske fjell. Cape Town kalles ofte “The 
Mother City”, fordi det var her de første hvite etablerte seg. Det er en moderne by, som 
også i dag bærer preg europeisk inn  ytelse. Mange alternativ for innkvartering 
og mange studenter fra land som Sør-Amerika og Asia gjør skolen til et svært 
spennende alternativ for din språkreise. Hver uke arrangeres fritidsaktiviteter 
som guidet bytur, båttur, teaterbesøk, konserter, pub- og restaurantkvelder, 
diskusjonskvelder etc. I helgene arrangeres heldagsturer til vindistrikter og 
langs kysten, til Kapp det gode Håp eller Robben Island hvor Nelson Mandela 
satt fanget i mange år. Et opphold i Cape Town er ikke komplett uten en tur 
til toppen av byfjellet Table Mountain, der utsikten er upåklagelig. Byens 
havneområde Waterfront byr på hyggelige kafeer og restauranter, mange med 
utsøkt sjømat på menyen. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20 leksjoner pr uke eller intensivkurs med 30 leksjoner pr uke.

•Cambridge eksamenskurs, seniorkurs og en rekke andre språkkurs. Kontakt oss for 
nærmere informasjon.

CHRISTCHURCH & AUCKLAND - NEW
 ZEALAND

ENGELSK
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S . J   S

MALTA

Midt i Middelhavet, omgitt av krystallklart 
hav, ligger Malta - en europeisk øystat 
som har engelsk som ett av sine to 
o   sielle språk. Øya er et dykkerparadis 
som gjennom tidene har blitt styrt av 
mange ulike folkeslag, som alle har 
bidratt med kulturpåvirkning. Opplev et 
moderne samfunn omgitt av 7000 års 

historie, og med et unikt tilbud av 
severdigheter. Den lille naboøya 
Comino ligger bare en liten 
båttur unna, her  nnes det blå 
laguner og spennende grotter. 
Våre språkskoler på Malta tilbyr meget bra undervisning og er attraktivt 
beliggende med et stort tilbud av språkkurs. Skolene tilbyr ellers varierte 
fritidsaktiviteter.
St Julians er Maltas største fornøyelsessentrum, med mange turister sommerstid, 
og et intensivt natteliv med høy puls. Ellers i året er atmosfæren roligere, byen 
var tidligere en liten  skerlandsby, og havnen i byen preges både av små 

 skebåter og store  otte yachter. Her er det koselig å sitte på en av de små 
kafeene og bare nyte utsikten, kanskje etter noen timer på stranden. 

Sliema er øyas største by og ligger mellom St Juians og hovedstaden Valletta. 
Byen har et mer modent publikum og atmosfæren er ikke like intens som den kan 

være i St Julians. Nede i den trivelige havnen er det likevel alltid liv og røre. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20 leksjoner pr uke. Små grupper, kursstart hver mandag.

•Intensivkurs med 10 tilleggsleksjoner pr uke

•Seniorkurs, kurs i forretningsengelsk, og  ere andre kurs. 
Kontakt oss for informasjon.

G

MALTA

INNKVARTERING
Vertsfamilie i enkeltrom 
eller dobbeltrom med 
halvpensjon. Alterativer er 
studenthjem, hotell og 
leilighetshotell 

INNKVARTERING
I vertsfamilie, i delt 

studentleilighet, i 
studenthjem eller på hotell.

Ordet Gozo betyr glede. Lille Gozo ligger 
bare 20 minutters båttur fra Malta, og er en 
fredfull, idyllisk øy med små, sjarmerende 
 skerlandsbyer. På øya  nnes en rekke 

kirker og basilikaer som vitner om både vestlig og arabisk inn  ytelse, og her virker 
det på mange måter som om tiden har stått stille. Det er lett å  nne små badeviker 
med klipper eller sandstrender, og en oppdagelsestur på sykkel kan anbefales. Øya 
er ikke større enn at du lett kommer deg rundt over alt på to hjul. Gozo er spesiell, 
stille og tilbakelent. Et av øyas mest kjente produkter er den spesielle geitosten med 
pepperkorn, men også vakre kniplinger er et kjennemerke her. På Gozo ligger 
forøvrig noen av verdens eldste frittstående templer og bosetningsstrukturer.
Du kan studere engelsk ved vår skole som ligger i en koselig liten landsby rett 
utenfor øyas største by Victoria, der du  nner spennende arkitektur, shopping, 
barer og restauranter, samt et utvalg fornøyelser.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20 leksjoner pr uke, minmum 1 uke, eller intensivkurs med 30 
leksjoner pr uke

Normalkurs og intensivkurs kan også tilbys i minigruppe

•Kombinasjonskurs med 20 gruppeleksjoner, og 5 eller 10 individuelle leksjoner pr uke

•Kurs med individuell undervisning 20 leksjoner pr uke

•Langtidskurs minimum 8 uker med 20 eller 30 leksjoner pr uke

ENGELSK
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M

SPANIA

Spanias hovedstad Madrid ligger ved Rio 
Manzanares bredder,  og lokker med tapas, 
kunst og  amenco, utmerket shopping 
og fotball som kultur. «Byen som aldri 
sover»  er en metropol med grønne 
lunger, pulserende byatmosfære  og 
hektisk natteliv i skjønn forening. Madrid 
er Europas høyestliggende hovedstad, 

men temperaturen kan likevel bli 
svært høy midt på sommeren. 
Uansett om du reiser alene, med 
familie, en venn eller kjæreste, 
er Madrid en fantastisk sted å lære mer spansk. Du kommer deg lett rundt 
mellom attraksjonene til fots. Museet Prado er for eksempel som et eventyr for 
kunstelskere, helt på høyde med Louvre i Paris. Ta deg ekstra god tid med Goya 
og El Greco. Stedet er absolutt på lik linje med f. eks Louvre i Paris. En spasertur 
i Retiro Park, der du med fordel kan ta er rast, anbefales regelmessig! 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-11 uker, 20+5 eller 30+5 leksjoner pr uke. 

•Semesterkurs («Spanish for Life») 12-44 uker

Felles for normal –og semesterkurs er at det hver dag tilbys en ekstra gratistime om 
politikk, økonomi, kultur, historie, kunst, spansk mat og vin etc. For alle kursene gjelder 

at det er mulig å dele opp studiene mellom to eller  ere byer.

•Individuell undervisning, D.E.L.E eksamenskurs, kurs med spesialisering innen økonomi, spansk 
inkludert praksisplass, lærerkurs etc. Kontakt oss for informasjon.

INNKVARTERING
Delt leilighet med 
andre studenter eller 
spansk vertsfmilie med halv 
eller helpensjon. Velg 
mellom enkeltrom eller 
dobbeltrom på alle 
innkvarteringsalternativer. 
Det tilbys også studenthjem.

S

SPANIA

INNKVARTERING
Familieinnkvarering med 

hel –eller halvpensjon, 
eller delt leilighet. Enkelt 

–eller dobbeltrom. Også 
innvartering på studenthjem, 

unntatt i juli.

I hjertet av landet, på den spanske 
høysletten, ligger Salamanca, kanskje 
Spanias fremste universitetsby. 
Byen har vært utnevnt til europeisk 

kulturhovedstad, og beskrives ofte som uendelig vakker. Her var General Francos 
administrasjonssete under borgerkrigen, og i dag har byen en lang rekke severdigheter 
på UNESCOs verdensarvliste. Rimelige priser og et undervisningsopplegg av høy klasse 
gjør byen godt egnet for et lengre opphold. Byen ved elven Tormes er liten og enkel å 
orientere seg i, og fra den romerske broen Puente Romano har man oversikt over hele 
byen. Salamanca ligger en times togtur fra Madrid og ryktes å være den byen i 
Spania der det snakkes «renest» spansk. Universitetet har derfor alltid mange 
utenlandske språkstudenter. Byen var under arabisk dominans i 400 år.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-32 uker tilbys hele året, 4 leksjoner pr dag.

•Intensivkurs 2-32 uker, 5 leksjoner pr dag. På nybegynnernivå er det ren språtrening, 
på høyere nivå legges det inn en time om spansk eller latinamerikansk kultur.

•Semesterkurs som innebærer  ere enheter av normal –og intensivkurs satt sammen.

•Avanserte semesterkurs for deltakere med gode forkunnskaper i spansk. 
Språkundervisning samt 6 valgfrie tilleggsemner (historie, kunst, økonomi etc) 20-25 
leksjoner pr uke

•D.E.L.E.-eksamenskurs holdes i utvalgte perioder av året
Normalt er det ca 150 studenter ved skolen, dette tallet dobles i juli og august. 

MADRID - SPANIA

SPANSK
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B

SPANIA

Barcelona, hovedstaden i regionen 
Catalonia, er av mange ansett som 
en av verdens vakreste byer. Et stor 
antall severdigheter, museer, teatre og 
kunstgallerier, et pulserende uteliv, 
fantastisk arkitetur og  otte badestrender 
– Barcelona har alt.  Byen landemerke er 
La Sagrada Familia, Gaudis mesterverk 

av en kirke. Byhøyden Tibidabo, 
som skilter med fantastisk 
utsikt og en av verden eldste 
fornøyelsesparker, er vel vert et 
besøk. Det er også Nou Camp, Europas største fotballarena og hjemmebanen til 
en av verdens beste fotballklubber. 
En rusletur langs den berømte gågaten La Rambla er spennende,  men byens 
sjel  nner du først og fremst i Barri Gòtic, bydelen fra middelalderen. Her  nner 
du gode tapasbarer og koselige, små torg. 
Skolen, som ligger sentralt i sentrum, tilbyr mange ut  ukter til selvkost, blant 
annet til Andorra og Dalimuseet i Figueras. Fjellområder med skimulighet om 
vinteren utenfor byen. Sol og bad hører med i sommerhalvåret. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-11 uker. Velg mellom 10+5, 20+5 eller 30+5 leksjoner pr uke. 

• Semesterkurs («Spanish for Life») 12-44 uker

Felles for normal –og semesterkurs er at det hver dagtilbys en ekstra gratistime om politikk, 
økonomi, kultur, historie, kunst, spansk mat og vin etc. For alle kursene gjelder at det er mulig å 

dele opp studiene mellom to eller  ere byer.

•Individuell undervisning, D.E.L.E eksamenskurs, kurs med spesialisering innen 
økonomi, spansk inkludert praksisplass, lærerkurs etc. Kontakt oss for 

informasjon.

V

SPANIA

INNKVARTERING
Velg mellom delt leilighet 
med andre studenter eller 
spansk vertsfamilie med hel- 
eller halvpensjon. Enkeltrom 
eller dobbeltrom på alle 
innkvarteringsalternativer. 
Det tilbys også 
studenthjem.

INNKVARTERING
Delt leilighet med andre 

språkstudenter eller 
spanske studenter, eller 
velg spansk vertsfmilie 

med halv eller helpensjon. 
Velg mellom enkeltrom 

eller dobbeltrom på alle 
innkvarteringsalternativer. 

Det tilbys også 
studenthjem med og 

uten målider, individuell 
leilighet og hotell.

Europas største akvarium, en meget 
imponerende operabygning, en koselig 
gamleby med trendy barer, intime kafeer 
og koselige spisesteder. Velkommen til 

Valencia. 

Paella, den spanske nasjonalretten, kommer nettopp herfra. Et besøk på markedet 
Mercado Central eller en vandring blant de spektakulære bygningene i kunst- og 
vitenskapsparken hører med, det er bare å la seg begeistre av Valencia. Katedralen La 
Seu, med det 8-kantede klokketårnet er et stolt landemerke, her  nnes visstnok 
den ekte versjonen av Den Hellige Gral. La Lonja er en annen attraksjon. Den 
gamle silkebørsen som opprinnelig ble bygget på 1500-tallet, anses for å være 
en av Europas  neste gotiske bygninger. Valencia tilbyr også strandliv bare 5 
minutter med buss ut av sentrum. 

Skolen ligger på universitetsområdet, like utenfor sentrum.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 1-12 uker. Tilbys som semi-intensivkurs, intensivkurs, intensivkurs pluss, eller 
superintensivkurs bestående av henholdsvis 10, 20, 20+5 eller 30 leksjoner pr uke.

•Semesterkurs 12-50 uker. Samme opplegg og valgmulighter som normalkurs. 

Kursstart hver mandag.

•I tillegg tilbys et bredt utvalg av andre kurs: spansk + golf, spansk + tennis, spansk + 
 amenco etc Kontakt oss for nærmere informasjon.

SPANSK
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BARCELONA - SPANIA



S

SPANIA

Sevilla er Andalucias hovedstad, en 
spennende by med en  n blanding av 
gammelt og nytt. Bykjernen er relativt 
liten og kompakt, og her ligger verdens 
største gotiske katedral, et imponerende 
skue. Her  nnes også det store kongelige 
palasskomplekset Reales Alcazares fra 
den tiden araberne styrte byen. 

Kulinariske høydepukter venter 
på en av de mange andaluciske 
familierestaurantene, og her i 
 amencoens fødested må man 

selvsagt også få med seg et ekte  amencoshow. Eksotisk nok vil også et besøk 
på tyrefekterarenaen være!

For mange er Sevilla en magisk by, ikke bare fordi den er nært forbundet med 
Christo  er Columbus. Vinen som produseres i området rundt byen er for øvrig 
av meget høy kvalitet.

I helgene arrangerer skolen ut  ukter blant annet til klippebyen Ronda, og til 
Cordoba og Cadiz. Ellers tilbys et variert fritidsprogram, som tapaskvelder, 

 lmaftener og  estas. Litt utenfor byen ligger også den kjente vannparken Isla 
Magica. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-44 uker, 20 leksjoner pr uke. Kursstart mandager (nybegynner på spesielle datoer). 

•Intensivkurs med 30 leksjoner pr uke

 •Flere andre kurstyper, kontakt oss for informasjon.

INNKVARTERING
I vertsfamilie med hel – 
eller halvpensjon, i delt 
leilighet med spanske / andre 
utenlandske studenter, på 
studenthjem med delt 
kjøkken og bad, eller i 
studioleilighet.

G

SPANIA

INNKVARTERING
Vertsfamilie med halv –

eller helpensjon, eller delt 
studentleilighet. Enkelt eller 

dobbeltrom. Også mulighet 
for å bo på studenthjem 

der nesten alle rommene 
har eget bad. Velg mellom 
selvhushold eller pensjon.

Med relativt kort vei til både Middelhavets 
kystlinje og snødekte fjell i nasjonalparken 
Sierra Nevada, er Granada en eventyrlig 
by. Dette er den siste byen som ble 

gjenerobret av katolikkene.  Her ligger selveste Alhambra, det mauriske palasset som 
er det fremste symbolet på arabisk herredømme, kunst og arkitektur. Dette er Spanias 
mest besøkte attraksjon. Granadas gamle bydel, Albaicin-kvarteret, er på UNESCOs 
verdensarvliste. Her råder en umiskjennelig blanding av vestlig og arabisk påvirkning, 
både når det gjelder gastronomi, håndverk og byplanlegging.
Kulturen, klimaet og historien gir Granada et helt spesielt preg. Når du går og 
rusler i butikkene i byens arabiske gate, virker det som om du er i et arabisk 
land og ikke i Spania. Fra Granada er heller ikke veien lang til Sierra Nevadas 
sydøstlige side, det såkalte Alpujarra. Fjellryggen er kjent for varme kilder, 
vakker natur og bortgjemte og bohem-aktige landsbyer med produksjon av 
utsøkte skinkeprodukter. 
Skolen arrangerer turer til både Sierra Nevada og Solkysten til kostpris.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20+ 5 leksjoner pr uke’

•Intensivkurs med 30+ 5 leksjoner pr uke

•En rekke andre kurs, som D.E.L.E-eksamenskurs, julekurs og et 3-ukers spesialkurs i 
spansk + arabisk kultur. Kontakt oss for mer informasjon

SEVILLA - SPANIA 

SPANSK
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M

Malaga er en moderne by på 
Oslos størrelse, med rikt kultur –
og fornøyelsesliv, og utmerkede 
badestrender. Dette er Picassos fødeby, 
den er mindre turisti  sert enn mange 
andre på Costa del Sol, og dermed mer 
genuint spansk. Tradisjonell spansk mat 
og tyrefekting står sentralt i kulturbildet. 
En spasertur langs hovedgaten Alameda 

gir en god følelse av byens 
atmosfære. Renessanse-
katedralen bør også besøkes, og 
en tur opp til El Castillo de Gibralfaro, den gamle maurisk festningen, belønnes 
med en fantastisk utsikt over byen.

KURSOPPLEGG
Skolen ligger i byens beste strøk, holder særdeles høy kvalitet og gir mange valgmuligheter:

•Normalkurs 2-40 uker på 6 ulike nivåer. 4 leksjoner pr dag

•Intensivkurs med 6 leksjoner pr dag

•Semesterkurs 12, 14, 16, 20 uker, eller lenger. Tilsvarende kursopplegg som normalkurs.

•D.E.L.E.-eksamenskurs  4-18 ukers kurs som avsluttes med D.E.L.E.-eksamen, den 
spanske parallellen til Cambridge-eksamen. Krever relativt gode forkunnskaper.

•Hispanc studies Et helt studieår med videregående studier og muligheter for å avlegge 
ulike eksamener. I høstsemesteret konsentrerer man seg om rene språkstudier, med 4 leksjoner 

pr dag. I vårsemesteret er det fem 4-ukers moduler (som også kan tas separat), disse krever gode 
språklige forkunnskaper.

•Plus 55-kurs 2 eller 4-ukers kurs som er spesielt tilrettelagt for deltakere over 55 
år. 3 daglige språkleksjoner om formiddagen. Hver ettermiddag arrangeres 

fellesaktiviteter eller ut  ukter som belyser Andalucias rike kultur og histori.e

•En rekke spennende spesialkurs, også som inkluderer jobberfaring. 
Kontakt oss for info. 

M

SPANIA

SPANIA

INNKVARTERING
Vertsfamilie, enkelt –eller 

dobbeltrom, halv –eller 
helpensjon.  Studentleilighet, 
enkelt – eller dobbeltrom, der 

du bor sammen med andre 
språkstudenter eller spanske 

studenter. Ingen måltider. 
Studenthjem, enkelt eller 
dobbeltrom, helpensjon, 
halvpensjon eller ingen 

måltider. Studenthjemmet 
har bibliotek og kafeteria.

Mange nordmenn har leilighet i områdene 
rundt Marbella, som ligger en times biltur 
fra Malaga. Marbella betyr på norsk “vakre 
hav”, og byen er kjent som et eksklusivt 

feriested, en favorittdestinasjon for kjendiser. Samtidig har byen også bevart sitt 
særpreg som ekte andalucisk, til tross for at den som resten av Andalucia i sin tid var 
styrt av araberne. Marbella er perfekt for deg som ikke bare vil kombinere det å lære 
spansk med sol og bad, men også vil bevege deg litt rundt. Marbella er for eksempel 
kjent som et paradis for alle som er glad i golf.
Langs de  ne strendene i sentrum går det en pen promenade, og byens gamle 
bydel er en velholdt og sjarmerende liten perle. Her kan du vandre gjennom 
trange smug, og mellom hvitkalkede hus med smijernsbalkonger og fargerike 
blomsterpotter. Tapasbarer  nnes overalt, også rundt det hyggelige lille 
Appelsintorget midt i sentrum. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 1-12 uker. Tilbys som semi-intensivkurs, intensivkurs, intensivkurs pluss, 
eller superintensivkurs bestående av henholdsvis 10, 20. 20+5 eller 30 leksjoner pr uke. Små 
grupper.

SPANSK
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INNKVARTERING
Skolens eget internat, 
enkeltrom med høy 
standard. Dobeltrom som enkelt 
mot tillegg. Det  nnes også rom 
med ekstra høy standard, 
såkalte «executive suites».

Alternativt studentleilighet 
som deles med andre 
studenter. Disse kan 
forhåndbestilles for 6 uker, og 
forlenges på stedet. Det tilbys 
også privat innkvartering med 
halvpensjon.



C

SPANIA

Cadiz, havnebyen ytterst på den 
andaluciske vestkysten, er virkelig en 
oppdagelse, fortsatt relativt uberørt av 
turister. Dette er et sted man oppsøker, og 
ikke bare «ramler innom». Byen er vakker 
og velstelt, den har en imponerende 
strandpromenade, en iøyenfallende 
og storslagen katedral, og en hyggelig 

bykjerne.  Ut mot det gamle 
fortet som er restaurert, er 
det en molo og en  nkornet 
sandstrand. Cadiz regnes av de 
 este historikere som den eldste byen som fortsatt eksisterer i Vest-Europa, 

den ble grunnlagt av fønikere allerede 1100 år før Kristus. 

I den historiske bydelen Casco Antiguo innenfor restene av bymuren,  nnes det 
et mylder av smale gater og smug, en rekke plasser og torg, og typisk hvitmalte 
andaluciske murhus med  ate tak. Her har man sjarm og atmosfære i massevis, 
og en rekke gode restauranter og markeder. Et glass lokal sherry og litt tapas på 
et av de mange små spisestedene hører med! 
Columbus satte for øvrig seil mot den nye verden fra Cadiz, to ganger faktisk, 
og et av hans kjente skip, Santa Maria, skal ha blitt bygget i området.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 4-24 uker med 20 leksjoner per uke à 45 minutter. 4-24 uker. 

Start hver mandag, egne startdatoer for nybegynnere

•Intensivkurs 2-24 uker med 25 leksjoner pr uke

INNKVARTERING
Du kan velge mellom å 
bo i spansk familie eller 
dele leilighet med andre 
studenter.

Familieinnkvartering 
inkluderer enkelt-eller 
dobbeltrom og hel- eller 
halvpensjon.

Leilighetene har enkelt 
eller dobbeltrom med felles 
oppholdsrom, kjøkken, dusj 
og WC.  Skolene arrangerer 
et fritidsprogram med 
konserter, kino, grillfest og 
andre fester, guidede besøk 
og ut  ukter til blant annet 
Sevilla og Granada, men også til 
Portugal og Marokko.

A

SPANIA

INNKVARTERING
Du bor i vertsfamilie med 

enkeltrom eller dobbeltrom, 
halvpensjon eller helpensjon.

Alternativt kan du dele 
studentleilighet, med 

enkeltrom eller dobbeltrom. 
Du deler da kjøkken og bad 

med andre kursdeltagere 
eller spanske studenter.

Innkvartering på hotell 
eller pensjonat kan også 

ordnes.

Med rene,  otte og prisvinnende strender, 
et splitter nytt havneområde, brede 
boulevarder og Spanias kanskje  otteste 
strandpromenade, er Alicante et bra sted 

å studere spansk. Byen er også et godt utgangspunkt for golf og tennis på fritiden.
Inntil den marmorbelagte promenaden ligger også ”El barrio”, Alicantes gamle bydel, 
som såvel lokalbefolkning som tilreisende søker til om kveldene, og skaper god og lun 
stemning.
På en høyde utenfor byen står borgen Castillo de Santa Bárbara. Dette landemerket 
er egentlig som et eventyrslott, som opprinnelig ble bygget av de arabiske 
maurerne.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-24 uker med 20 leksjoner pr uke 

•Spansk kultur eller konversasjon 2, 3 eller 4 uker med 25 leksjoner pr uke. Som 
normalkurs, men med tilleggsleksjoner om kultur, historie, kunst, økonomi etc. 

•D.E.L.E. Eksamenskurs. Minimum 4 uker. Som normalkurs med tillegg av 10 leksjoner 
med forberedelse til eksamen. Evt. kun 10 leksjoner pr uke med forberedelse til eksamen. 
Sistnevnte alternativ krever gode forkunnskaper. 

•Spanskkurs med støtte fra Lånekassen. Tilsammen 13 uker, med normalkurs de første 
8 ukene, og de siste 5 ukene spesi  kt forberedende til D.E.L.E.-eksamen. 

•Hispanic Studies 12 uker med 25 leksjoner pr uke. Kursperioder er januar-mars, april-
juni eller oktober-desember. Kjøres som normalkurs med tillegg 5 leksjoner om kultur og 
konversasjon. 

•Det tilbys også individuelle kurs, kurs i forretningsspansk, spansk + dansetimer etc.

CADIZ - SPANIA

SPANSK
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B

SPANIA

Benalmadena er et godt alternativ for 
den som ønsker det beste Solkysten 
kan by på. Rene og pene strender, lang 
strandpromenade, behagelig klima året 
rundt, et kjempestort tivolianlegg, vakre 
Paloma park, luksuriøse kasinoer og en 
 ott marina. 

Byen har  ere deler. Den nederste 
delen som ligger nærmest 
kysten, kalles Benalmadena 
Costa. 

Fra båthavnen tilbys det både seilturer,  sketurer og paragliding, og vest for 
den  islagte strandpromenaden ligger et av Europas mest luksuriøse casinoer, 
Casino Torrequebrada, samt en rekke  ne golfanlegg.

Benalmádena Pueblo ligger rolig og romantisk plassert litt oppe i fjellsiden, og 
har et typisk gammelt spansk sentrum, der det ofte arrangeres tradisjonelle 

 amenco-aftener med lokal mat og høy atmosfære.
Byen ligger bare 22 km fra Malaga, og skolen vår her holder høy kvalitet, og er 
liten og personlig. 

Fra skolen arrangeres det  ulike fritidsaktiviteter som tapas-, teater- eller 
konsertbesøk, samt ut  ukter til for eksempel Sevilla, Malaga, Cordoba og Granada.

 
KURSOPPLEGG

•Normalkurs med 20 leksjoner pr uke. Små grupper.

•Kombinasjonskurs, som normalkurs med 5 individuelle tilleggsleksjoner pr 
uke

•Executive kurs, som normalkurs med 10 individuelle 
tilleggsleksjoner pr uke

D

SPANIA

INNKVARTERING
Vertsfamilie med 
halv –eller helpensjon, 
studentleilighet med høy 
standard, eller studioleilighet. 
Enkelt –eller dobbeltrom.

INNKVARTERING
I vertsfamilie med enerom 

og frokost eller halvpensjon, 
eller delt leilighet, alternativt 

egen leilighet, ved stranden 
eller i sentrum.

Denia er en trivelig liten by ved havet, 
beliggende mellom Alicante og Valencia, 
og litt utenfor turistradaren. Denia ligger 
på kyststrekningen som kalles Costa 

Blanca, den be  nner seg ved foten av en nasjonalpark, og har en av de viktigste havnene 
i området. Her  nnes innbydende strender, en koselig og historisk gamleby med egen 
borg, og et fantastisk  skemarked. 

En av svært få spanske restauranter med 3 stjerner i Michelin-guiden ligger i Denia, 
og det har gjort byen til et naturlig gastronomisk stoppested.  Et spanskkurs i 
Denia betyr nærhet til nesten 20 kilometer kystlinje, med  otte bademuligheter 
for store og små, og små bukter med klipper som blant annet er høyt verdsatt 
av  skere og dykkere. Det er samtidig bare en kort båttur over til Balearene, 
øygruppen der vi  nner for eksempel Mallorca og Ibiza.  
Skolen ligger midt i sentrum av byen, og tilbyr  ere spennende ut  ukter på 
fritiden.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20 leksjoner pr uke 

•Intensivkurs med 30 leksjoner pr uke  

•Kombinasjonskurs med 20 + 5 individuelle leksjoner pr uke

Skolen arrangerer i tillegg ulike sosiale og kulturelle fritidsaktiviteter, som byvandring, 
middager, museumsbesøk, dansetimer etc

SPANSK
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S  S

SPANIA

San Sebastian ligger på 
Atlanterhavskysten, i den delen av Spania 
som heter Baskerland, under 3 mil fra 
den franske grensen. Historisk sett var 
San Sebastian et fasjonabelt badested, 
som tidligere var sommerresidens for 
det spanske ho  et. Byen er fortsatt 
regnet som et meget elegant feriested, 

og nå også som et surfeparadis av 
de sjeldne. Stranden Playa de 
Concha er en av de vakreste i 
hele Spania, og det sier ikke så 
rent lite. Samtidig er byen blitt et gastronomisk mekka med restauranter og 
tapasbarer i verdensklasse. San Sebastian er derfor et godt utgangspunkt hvis 
du vil ta et spanskkurs i en trendy by med  otte omivelser. Med Biscayabukta 
som nærmeste nabo er ikke dette bare surfernes tumleplass nummer én, 
beliggenheten gjør også at eksklusivt tilberedt sjømat står i fokus på mange av 
restaurantmenyene.
Språkskolen ligger sentralt i byen i moderne lokaler, og tilbyr mange aktiviteter 
også utenom skoletid, som besøk i Guggenheimmuseet i Bilbao, okseløpene i 
Pamplona etc.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 1-28 uker, 20 leksjoner pr uke i små grupper

Normalkurset kan suppleres med 1-2 individuelle timer pr dag. Kursstart annenhver mandag, 
spesielle startdatoer for nybegynnere.

•Spansk + arbeidserfaring 6-9 mnd

•Spansk + kultur 

•Spansk + sur  ng

•En rekke andre kurs, som juniorkurs, julekurs osv, kontakt oss for 
nærmere informasjon

INNKVARTERING
Enkelt- eller dobbeltrom 
hos vertsfamilie 
med halvpensjon, eller i 
studentleilighet. 

Også privat leilighet eller 
hotell i juli.

P

SPANIA

INNKVARTERING
Du kan bo hos en 

vertsfamilie med halv- 
eller helpensjon. Velg 
mellom enkeltrom og 

dobbeltrom. Det tilbys også 
delt studentleilighet og 

studioleilighet. 

Pamplona er en svært pittoresk by 
beliggende på den nordspanske 
høysletten, ved elven Argos bredder. Byen 
hadde kanskje ikke vært så kjent om det 

ikke hadde vært for de årlige og verdensberømte okseløpene som går gjennom gatene. 
Dette er en del av den årlige San Fermin-festivalen, som trekker til seg svært mange 
skuelystne (og en god del som tar utfordringen det er å løpe!) Pamplona er ellers en 
utmerket by å studere spansk i. 
I gamlebyen Navarreria  nner man sjarmerende gater og trange smug, små plasser, 
kirker og slott, og her er det koselig å kunne slå seg ned med en forfriskning 
eller et måltid. Her ligger Santa Maria-katedralen, Navarra-museet og rådhuset. 
Byen har også mange store parker og vakre hager, og stemningen er rolig og 
behagelig. 

Den amerikanske forfatteren Ernest Hemingways navn er forøvrig uløselig 
knyttet til Pamplona, han la sin elsk på byen og besøkte den hele ni ganger. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-13 uker med 20 leksjoner pr uke

•Normalkurs pluss - som normalkurs med tillegg av 4 kulturleksjoner pr uke

•Intensivkurs  2-13 uker med 30 leksjoner pr uke. 

•D.E.L.E eksamenskurs, spansk for ingeniører, forretningsspansk og medisinsk spansk 
samt eget seniorkurs. Kontakt oss for mer informasjon. 

SAN SEBASTIAN - SPANIA
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Mallorca er øya for alle. Her  nnes både små idylliske  skerlandsbyer, langstrakte 
strender og små badeviker, et heftig uteliv, og utmerkede familiesteder. Hovedstaden 
Palma er på størrelse med Oslo, og er en spennende by å utforske. Byen kalles ofte et 
Barcelona i minityr, og i sentrum rager den  otte, gotiske katedralen La Seu. Vår skole 
ligger i sentrum av gamlebyen.

Ibiza er først og fremst regnes som ungdommens øy, et dekadent feriested som er fullt 
av liv i sommermånedene, men betydelig roligere ellers i året. Øya var lenge en av 
hippienes favorittsteder, men er i dag også preget av en mer glamorøs partykultur, med 
stort innrykk av festglade mennesker fra hele Europa.  På Ibiza  nnes også en rekke 
spektakulære strender. Vår skole ligger midt i Ibiza by.

Tenerife er vekjent for nordmenn, den største og grønneste av Kanariøyene har 
stabilt sommervær året rundt. På Tenerifes sydlige del ligger  ere internasjonale 
feriedestinasjoner, mens øyas nordside nok vil oppleves som mer autentisk. Skolen 
vår ligger sentralt i hovedstaden Purto de la Cruz. Her må du selvfølgelig også besøke 
berømte Loro Parque, papegøyeparken (som byr på mye mer enn papegøyer!)

På hovedøya Gran Canaria ligger skolen i vakre Las Palmas, rett ved stranden Las 
Canteras.  Skolen er kjent for høy undervisningskvalitet og moderne fasiliteter. Gran 
Canaria har en stor kontingent fastboende nordmenn, og et behagelig klima, høy 
rekreasjonsverdi og spennende ut  uktsmål er med på å gjøre Gran Canaria til en sikker 
vinner.

KURSOPPLEGG
• Normalkurs 2-11 uker. Velg mellom 
10+5, 20+5 eller 30+5 leksjoner pr 

uke. Små grupper.

• Semesterkurs («Spanish for 
Life») 12-44 uker

• Seniorkurs

• Spansk + dykking

•Skolene tilbyr også individuell 
undervisning, D.E.L.E 
eksamenskurs, kurs med 
spesialisering innen 
økonomi, spansk inkludert 
praksisplass, lærerkurs etc. 
Kontakt oss for nærmere 
informasjon for å skreddersy et 
opplegg!

INNKVARTERING
Velg mellom delt leilighet 
med andre studenter eller 
spansk vertsfamilie med 
hel- eller halvpensjon. 

Enkeltrom eller dobbeltrom på 
alle innkvarteringsalternativer. 

Det tilbys også studenthjem, eller 
studioleilighet.

MALLORCA, IBIZA,MALLORCA, IBIZA,
TENERIFE & GRAN CANARIATENERIFE & GRAN CANARIA

Reis med oss og studér 
spansk på en av våre 
internasjonale skoler 
på de spanske øyer!
Vi har attraktive 
kurstilbud på 
Kanariøyenes Tenerife og 
Gran Canaria, samt 
klassiske Mallorca og 
ungdommelige Ibiza i 
Middelhavet.



QUITO, CUENCA &
 M

ONTAÑITA - ECUADOR
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Quito er hovedstaden i Ecuador, og ligger på hele 3000 meters høyde. Den gamle 
delen av byen, Centro Colonial, står på UNESCOs verdensarvliste. Quito er samtidig en 
moderne by. På de mange spennende markedene tilbys indianske håndverksarbeider, 
lokal kunst og mat i alle varianter.
Med byens taubane kan man komme seg helt til toppen av fjellet Pichincha, som ligger 
4100 moh. 
Skolen ligger i sentrum og er meget profesjonelt drevet.

Cuenca ligger sør i landet og har en meget godt bevart gamleby. Cuenca er en 
universitetsby med stor sjarm, og et utmerket sted å lære spansk. Byen har lange 
historiske tradisjoner og er kjent for sine fargerike indianermarkeder og sin vennlige 
befolkning. 

KURSOPPLEGG
• Smågruppe-undervisning, 
minigruppe (2 stk) eller individuell 

opplæring, med fra 4 til 8 
leksjoner pr dag. Ved ankomst 
skolen i Quito kan du bytte 
en ordinær kursuke med 
en ukes kurs på en ”lodge” 
i jungelen, mot ekstra 
kostnad. Her kan du  ske, 

dra på ekspedisjoner, padle, 
og oppleve et annerledes plante- og 
dyreliv. Det er også mulig å bytte en 

ordinær kursuke med en 
ukes opphold ved kysten

• Normalkurs med 20 
leksjoner pr uke i små 
grupper.

 • Individuell undervisning 
og en rekke spesialkurs, f.eks 
spansk + sur  ng, spansk + 
salsa, spansk + dykking osv. 
Kontakt oss for nærmere 
informasjon!
Kursstart som regel hver 
mandag, med spesielle 

kursdatoer for nybegynnere

INNKVARTERING
Studenthjem (4 personer på rommet), 
vertsfamilie med halvpensjon, eller 
Cabanas (bungalow) med eget bad 
beliggende direkte på stranden. 
Man kan også oppgradere til familie-
cabana.

QUITO, CUENCAQUITO, CUENCA
& & MONTAÑITAMONTAÑITA

Er du klar for en annerledes språkferie? I 
Ecuador kan du kombinere et spanskkurs 

av høy kvalitet med opplevelsen av en 
fargerik og eksotisk kultur. Galapagosøyene, 

Amazonasjungelen Andesfjellene og 
Stillehavsstrendene – alt er innen 

rekkevidde i Ecuador.

Q , C   M

ECUADOR
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Cuernavaca er en middels stor med mange studenter. Klimaet er behagelig året rundt, 
og en times biltur nordover ligger Mexico City med alle dets tilbud. Her holdt to av 
landets mest markante historiske personer til, den spanske erobreren Hernan Cortez 
og Azteker-høvdingen Montezuma.  
Guanajuato er en vakker by sør for høysletten, erklært som “World Heritage Site” av 
UNESCO. Byen spilte en viktig rolle i Mexicos uavhengighetskamp, og har i dag en av 
de største og mest populære kulturfestivalene i Mexico, da også kunstnere og tilskuere 
fra utlandet lokkes til byen.
Oaxaca er også erklært som “World Heritage Site” på grunn av sine spanske 
kolonibygninger og Monte Albán, et arkeologisk senter i umiddelbar nærhet. Byen 
har en spennende befolkning med mange ulike etniske grupper, noe som gir et stort 
mangfold i mattradisjoner, språk, dans og kultur.
Playa del Carmen var opprinnelig en idyllisk  skerlandsby, men er nå først og fremst 
kjent for sin vakre, langstrakte strand, sin tropiske vegetasjon og sitt krystallklare vann. 
En kort fergetur unna ligger dykkerparadiset Cozumel. Byen Cancun, kjent for shopping 
og natteliv, er heller ikke langt unna.
Puerto Vallarta er omgitt av særdeles naturskjønne omgivelser. Byen ligger ved 
Stillehavet, eller “Bahía de Banderas”, omtrent midt på kysten. Byen har fjell, tropisk 
jungel, vakre strender og fossefall, og har med sine mer enn 300 soldager i året 
etterhvert blitt en populær destinasjon.

Alle skolestedene tilbyr en rekke fritidsaktiviteter, blant annet ut  ukter til interessante 
templer, ruiner og minnesmerker fra indianerkulturene.

KURSOPPLEGG
• Normalkurs  med 15, 20 eller 25 
leksjoner pr uke, fra én ukes varighet 

og oppover. 

• Individuelle leksjoner, 10, 
15 eller 20 leksjoner pr uke

 • Executive kurs, med 
40 leksjoner pr uke, 

25 gruppeleksjoner og 15 
individuelle

INNKVARTERING
I vertsfamilie med enkeltrom 
eller dobbeltrom, enten kun 
frokost eller halvpensjon. 

Noe steder tilbyr også 
studenthjem med frokost 
inkludert

C . G , O , 
P   C   P  V

MEXICO

CUERNAVACA. GUANAJUATO, CUERNAVACA. GUANAJUATO, 
OAXACA, PLAYA DE CARMENOAXACA, PLAYA DE CARMEN
& PUERTO VALLARTA& PUERTO VALLARTA

Fargerikt, pulserende og 
spennende er ord som 
blir brukt om Mexico. 
Med oss kan du «færra 
te Mexico» og studere 
spansk! Landet tar imot  est 
utvekslingsstudenter av alle 
i Latin Amerika, og er mye 
mer enn tequila, tacos og 
sombreros. Dette var en gang 
Mayaenes og Aztekernes 
land, og her  nnes pyramider 
og andre vitnesbyrd på deres 
storslåtte kultur.  

MEXICO



B  A , C   M

ARGENTINA

Argentina er et utrolig variert land med 
en gripende historie. Med lang kystlinje 
mot Atlanterhavet, mektige sletter og 
fjellområder, frodige daler og det berømte 
Ildlandet i sør: Argentina er rikt på 
kontraster.

Her i tangoens hjemland ligger vår skole 
i den legendariske hovedstaden 

Buenos Aires, en by det er lett 
å bli forelsket i. Buenos Aires er 
kanskje den mest «europeiske» 
av de større byene i Latin-Amerika. Her  nnes det som trolig er verdens 
bredeste aveny, Avenida 9 de Julio, og her nyter man utsøkte bi  måltider til en 
meget rimelig penge, gjerne med utsikt mot et vakkert torg, der tangodanserne 
formidler dansens sterke følelser.

Vi har også skoletilbud i Argentinas nest største by Córdoba, som ligger midt inne 
i landet, og er et godt utgangspunkt for spennede ut  ukter på pampasen eller 
til Andesfjellene. Córdoba er en moderne by, men dens største severdighet er 
likevel den historiske bydelen, med vakre hus fra kolonitiden. Còrdoba ligger 
for øvrig i imponerende og naturskjønne omgivelser.
Vår tredje skole i Argentina ligger i byen Mendoza, som ligger ved foten av 
Andesfjellene. Også her møtes du av et storslagent og vakkert landskap, og 

det  nnes et utall av utendørsaktiviteter som sykling, rafting, ski osv. Mendoza er 
også det mest kjente vinområdet i Argentina.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20 leksjoner per uke i små grupper, 3-6 studenter. 

Startdato er hver mandag. Spesielle startdatoer for nybegynnere.

•Seniorkurs med start i april, mai og desember.

•En rekke andre språkkurs, som for eksempel kombinasjonskurs 
i spansk + tango, og spansk + ski. Kontakt oss for 

nærmere informasjon.

INNKVARTERING
I vertsfamilie med 
enkeltrom og halvpensjon, 
eller i delt studentleilighet

F  B , H , M   S  J

COSTA RICA

INNKVARTERING
I vertsfamilie med 

enkeltrom og halvpensjon, 
alternativt i egen 

studioleilighet.

Costa Rica er et stabilt og relativt 
velutviklet land. Hele 12 prosent av landet 
består av naturparker med delvis tropisk 
natur. Våre skoler tilbyr et omfattende og 

spennende fritidssprogram, som inkluderer ut  ukter til tropiske regnskoger, vulkaner, 
ka  eplantasjer, sommerfuglfarmer, strender etc. 

Flamingo Beach ligger ved Stillehavskysten . Dette er som en middels norsk småby, 
med overraskende få turister. Omgitt av tropisk vegetasjon og nydelige strender med 
krystallklart vann, er byen et ideelt sted for et avslappende opphold. 
Heredia ligger omkranset av vulkanske fjell, og er “typisk Costa Ricansk”. Dette 
er et sikkert og fredelig sted å praktisere dine spanskkunnskaper, og å lære 
folket og kulturen å kjenne. Skolen ligger i San Joaquin, en koselig liten landsby 
rett utenfor Heredia. 
Monteverde ligger på høysletten, ca 1500 meter over havet. Området har et 
fantastisk plante- og dyreliv, og er et perfekt sted for å lære spansk og samtidig 
oppleve storslagen natur. 
San José er hovedstaden i Costa Rica, og har et livlig kultur-og uteliv. Her er 
det studenter fra hele verden, og innbyggerne er vennlige og imøtekommende. På det 
kjente markedet El Mercado Central er atmosfæren høy, og man kan handle alt 
mellom himmel og jord.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 20 leksjoner per uke, eller intensivkurs  27,5 eller 30 leksjoner per uke.

•Individuell opplæring 20 leksjoner pr uke (Monteverde) Minimum kursvarighet 1 uke 
(minst 2 uker i juni og juli – da tilbys ikke intensivkurset). Skolene har tilrettelagt for at 
foreldre kan komme sammen med sine barn.

SPANSK
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FLAMINGO BEACH, HERED
IA, M

ONTEVERDE & SAN JOSE - COSTA RICA
BUENOS AIRES, CORDOBA &

 M
ENDOZA - ARGENTINA



S   C

CHILE

Chile har en meget lang kystlinje mot 
Stillehavet og er et eldorado for alle typer 
vannsport. Mangfoldet i landet er stort, 
fra Atacamaørkenen i nord til Patagonias 
isfjell i sør; du  nner en rekke storslagne 
naturopplevelser her, og i tillegg har 
landet skisentre i verdensklasse. Husk 
bare at landet har skisesong under vår 
sommer!

I hovedstaden Santiago de Chile 
kan du gå på språkskole og lære 
spansk med oss.

Byen ligger nær Stillehavet, med de snøkledde Andesfjellene i bakgrunnen. 
Her står historiske bygninger fra kolonitiden side om side med moderne 
høyhus langs brede avenyer. I fritiden er Plaza de Armas i sentrum et  nt 
utgangspunkt for å utforske gater, markeder og handlegater. Herfra har du kort 
vei både til katedralen, rådhuset og butikkarkadene. Et besøk i Nasjonalmuseet 
gjør også inntrykk, og ønsker du å komme litt ut av byen gir en ut  ukt til de 
omliggende åsen San Cristóbal og Santa Lucia en strålende utsikt over byen. 
En opplevelseut  ukt til Påskeøya, kjent gjennom Thor Heyerdal, hører absolutt 
med om du først besøker dette spesielle landet!

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20 leksjoner per uke i små grupper, 3-6 studenter. 

Startdato er hver mandag. Spesielle startdatoer for nybegynnere.

•Seniorkurs med start i april, mai og desember.

•En rekke andre språkkurs, som for eksempel kombinasjonskurs i spansk + tango, 
og spansk + ski. Kontakt oss for nærmere informasjon. 

H , T   S   C

CUBA

INNKVARTERING
I vertsfamilie med 
enkeltrom og halvpensjon, 
eller i delt studentleilighet.

INNKVARTERING
I vertsfamilie med 

enkeltrom og halvpensjon, 
alternativt i egen 

studioleilighet.

Cuba er en spennende karibisk øy, 
med gyldne strender,  ott natur, dans, 
sang og musikk, og ikke minst en frodig 
latinerkultur og et folkeliv som innbyr 
til  esta og vennskap. Skolene på Cuba 

arrangerer  ere ut  ukter på fritiden, blant annet til Varadero, Pinar del Rio og Santa 
Cruz.

I hovedstaden Havana bodde Ernest Hemingway, den kjente forfatteren, en lengre tid. 
Om du går lei av å rusle rundt i gamlebyen, eller nyte salsamusikken i mørke 
 øyelsnetter, er det lett å følge i Hemingways fotspor; hans favorittsteder og 

hans egne museum lokker mange nysgjerrige.

Trinidad er en godt bevart koloniby, med typisk arkitektur fra de spanske 
bosetterne. 
I sentrum  nner du torget Placa Major, hvor du kan sitte i skyggen og se på 
folkelivet i hovedgaten. Gatene i den eldste delen av byen er fredet.

Santiago de Cuba er en typisk kultur- og musikkby, med mange gamle, interessante 
bygninger, og gode museer. Byens kirkegård er spennende, her ligger  ere 
revolusjonære helter begravet.
Byen har et blomstrende musikkliv, og mange cubanske musikkformer har 
oppstått her.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20, 25 eller 30 timer pr uke, i små grupper

Kurset kan gjerne kombineres med med kurs i dans, dykking eller musikk.
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P , C , B , G   D  R
PERU, COLOMBIA, BOLIVIA, GUATEM

ALA & DOMINIKANSKE REPUBLIK
K

OGSÅ I LATIN-AMERIKA
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Colombia er kanskje et av de mest spennende landene i Latin-Amerika, og landet har 
blitt mye tryggere de senere årene. Tiden er kanskje inne for å studere spansk i dette 
vakre og for oss nordmenn kanskje litt ukjente landet? Språkskolen ligger sentralt i 
hovedstaden Bogota. Byens gamleby La Candelaria, må oppleves, dette er et typisk 
tre  sted for studenter og kunstnere.

I Bolivia kan du studere i den konstitusjonelle hovedstaden Sucre, hele 2800 meter 
over havet. Sucre er erklært som “World Heritage Site” av UNESCO på grunn av alle 
de spanske kolonibygningene, som gir byen et karakteristisk preg.  Med sine 150.000 
innbyggere, er Sucre en relativt liten by, rolig og moderne på samme tid, og et  nt 
utgangspunkt for å studere spansk og lære om den lokale kulturen og kolonitiden.

Den fargerike byen Antigua er kjent som “den gamle byen i Guatemala”. Guatemala 
har en rik mayakultur, og byen ble grunnlagt allerede i 1543 som spanjolenes koloni-
hovedstad. Du kan se mange godt bevarte bygninger fra gammel tid, og byen er omgitt 
av naturskjønne omgivelser som vulkaner og mektige fjell. Språkskolen ligger sentralt 
i byen. 

Santo Domingo er hovedstaden i øystaten Den Dominikanske republikk. Skolen ligger 
rett ved byens største universitet, noe som gir deg god anledning til både å bli kjent 
med andre studenter og praktisere din spansk. Ti minutters busstur unna  nner du 
Zona Colonial, byens historiske del, og landet er ellers kjent for sine mange resort-
hoteller og  otte sandstrender.

KURSOPPLEGG
• Normalkurs i minigruppe med 15 
eller 20 leksjoner pr uke

•Intensivkurs med 20 
gruppeleksjoner (maks 5 
deltagere) + 10 individuelle 
leksjoner 

•Spansk + aktiviteter; 
20 leksjoner med spansk og 

5 aktiviteter per uke, samt frivillig 
arbeid.

•Det tilbys også 
individuell undervisning. 
Noen steder kan du velge 
tilleggsundervisning i for 
eksempel kultur, salsa eller 
matlaging. Alle kurs har 
minimum en ukes varighet.

Noen skolesteder tilbyr også 
ulike former for frivillig 
arbeid, med minimum 4 
ukers varighet. Dette krever 
minimum 4 uker med 
språkstudier. Kontakt oss for 

nærmere informasjon.

INNKVARTERING
Det tilbys innkvartering hos 
vertsfamilie i enkeltrom med 
helpensjon, noen steder halvpensjon. 
Alternativer er studenthjem i 
enkelt- eller dobbeltrom, delt 
studentleilighet, studioleilighet eller 
hotell, alt med selvhushold.

PERU, COLOMBIA, BOLIVIA, GUATEMALA & PERU, COLOMBIA, BOLIVIA, GUATEMALA & 
DOMINIKANSKE REPUBLIKKDOMINIKANSKE REPUBLIKK

Språkreisebyrået har samarbeid med internasjonale 
språkskoler i enda  ere land i Latin Amerika. Kanskje 

 nner du ditt drømmereisemål her? Kontakt oss for 
næmere informasjon!  

I Peru kan du lære spansk i Cuzco, hovedstaden i det en 
gang så  mektige Inka riket. Byen gjør ofte stort inntrykk 

på besøkende til Peru. Cuzco har en rik og fascinerende 
historie og en bemerkelsesverdige miks av Inka kultur og 

spansk koloniarkitektur. Bare noen få timer unna ligger 
også verdensberømte Machu Picchu.



L   F

PORTUGAL

Portugal ble en av de dominerende 
sjøfartsnasjonene allerede på 1400-tallet, 
med Lisboa som et viktig utgangspunkt. 
Handelsmenn og eventyrere samlet 
seg i byen, som raskt ble den rikeste, 
stolteste og vakreste i Europa. Ennå den 
dag i dag sees mange spor etter denne 
stormaktstiden i Portugal. Portugisere 

har ellers et lynne som står godt 
til det norske, og tradisjonelle 
matretter som Bacalao, også 
Portugals nasjonalrett,  vitner 
om en en utstrakt handel mellom våre to land. Portugisisk snakkes av over 200 
millioner mennesker verden over. 

Lisboa er en vakker by preget av brede avenyer, parkområder og livlige markeder. 
Byen er  kulturelt svært rik, og storslagen arkitektur og vakre severdigheter har 
gjort den til en av de beste reisemål i Europa. Blant de kjente severdighetene i 
byen er Alfama med sine trange gater og kjente trikker. Og får man behov for et 
forfriskende bad, er det ikke langt til de kjente badebyene Estoril eller Cascais.
Faro ligger syd i landet på den vakre Algarve-kysten, og har gode  yforbindelser 
fra Norge.
 
KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 3 leksjoner pr dag

•Normalkurs + workshop med 5 leksjoner per dag, alle nivåer. 

Du kan også kombinere normalkurs med individuell undervisning, eller kun ta individuelle timer. 

•Kurs med CIPLE-eksamen og støtte fra Lånekassen. (I Portugal er CIPLE den o   sielle 
eksamenen. Eksamen kan tas på 5 ulike nivåer, og arrangeres tre ganger årlig.) 

Lånekassen godkjenner eksamenen som grunnlag for å gi støtte. Kurset 
går over 13 uker med 15 timer per  uke. Opplegget er som på 

normalkurset. De siste ukene suppleres normalkurset med 
individuelle leksjoner som skal forberede til 

CIPLE-eksamen.

R   J

BRASIL

INNKVARTERING
Vertsfamilie med 
enkeltrom og frokost, 
alternativt hotell.

INNKVARTERING
Brasisliansk vertsfamilie 

med enkeltrom og frokost, 
alternativt leilighet eller 

hotell.

Verdens største tropiske regnskog, 
fantastiske sandstrender, karneval, samba 
og fotball er bare noe av det vi forbinder 

med det største landet i Latin-Amerika. Velkommen til å prøve deg på å studere 
portugisisk i Rio de Janeiro! For mange lyder navnet på byen som et ekko av hva Brasil 
handler om.  Her foregår verdens største karneval, fem dager til ende, med pulserende 
rytmer, vakre kostymer, paradeshow og fargerike danseopptredener. Fra foten av den 
enorme Kristus-statuen på Cocorado-fjellet utenfor byen har man fantastisk utsikt, også 
mot den berømte Sukkertoppen, et av byens mest kjente landemerker.  Rio de 
Janeiro er også kjent for en av verdens mest omtalte strender, Copacabana, og 
er du glad i fotball kan det være spennende med et besøk på verdens største 
fotballstadion, Maracana.  Rio har også en annen berømt strand som  ere ganger 
er blitt kåret til verdens beste: Ipanema Beach. 
Skolen ligger meget sentralt i byen og tilbyr også en rekke kulturelle aktiviteter 
og ut  ukter. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 20 leksjoner pr uke, eller intensivkurs med 30 leksjoner pr uke.

•Kombinasjonskurs med 20 gruppeleksjoner + 10 individuelle leksjoner pr uke. 

•Portugisisk + frivillig arbeid. Skolen hjelper til med å ska  e frivillig arbeid i ulike 
ideelle organisasjoner. For å kunne delta på dette må du kunne en del portugisisk, samt 
bli værende i Brasil i minst to måneder.

PORTUGISISK

29

RIO DE JANEIRO
 - BRASIL

LISBOA & FARO - PORTUGAL 



30

P

PARIS - FRANKRIKE
FRANKRIKE

FRANSK

30

 
I Paris og ved de aller  este andre destinasjonene våre i Frankrike, kan du også studere 
med støtte fra Lånekassen. Kurset må da avsluttes med DELF-eksamen (Diplôme 
d’Etudes en Langue Française) - eller DALF-eksamen (Diplôme Approfondi de Langue 
Française.) DELF eksamen arrangeres 6 ganger i løpet av året. De  este av våre 
språkskoler i Frankrike tilbyr slike eksam enskurs.

Knapt noen by har vært så besunget og lovprist som Paris. Og romantiske Paris er da 
også så storslagent vakker at det kan ta pusten fra en. Dette er et naturlig valg for et 
språkkurs i fransk. 
Kom og bli kjent med byen bak turistfasaden. Oppdag det berømte latinerkvarteret. Ta 
deg tid til shopping, cafeer, teatre og markeder. Stikk opp i Ei  eltårnet, vandre langs 
Champs-Elysées eller elven La Seine, besøk Sacre-Coeur og Notre Dame, de fantastiske 
kirkene, stå under Triumfbuen, gå deg vill i det enorme og storslåtte kunstmuseet 
Louvre. Eller reis ut til Versailles og opplev det overdådige kongelige slottet på nært 
hold.  Du vil alltid ha noe å  nne på i Paris. 
Og hva med en liten picnic etter skoletid? Parker og hager med trær og blomster 
og grønne plener utgjør faktisk rundt 20 prosent av Paris’ over  ate, og gjør byen til 
verdens fjerde grønneste hovedstad.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-48 uker, 20 eller 25 
leksjoner pr uke. Start hver mandag, 

men spesielle startdatoer for 
nybegynnere.

• Språkurs med støtte fra 
Lånekassen 13 eller 14 
uker normalkurs med 20 
leksjoner pr uke. De siste 2 

ukene suppleres normalkurset 
med forberedelseskurs til DELF 
eksamen, 5 leksjoner pr uke. Kontakt 

oss for detaljer angående 
startdato, eksamensnivå 
og skolested. Det kreves 
noe forkunnskaper for å 
kunne ta eksamen etter 13 
ukers studier, eventuelt kan 
kursvarigheten forlenges.

INNKVARTERING
Familieinnkvartering med 
frokost eller halvpensjon i 
enkeltrom. Du kan også bo 
på studenthjem med enkel 
standard i gangavstand 

til skolene. Obs! Vær tidlig ute 
med påmeldingen dersom du ønsker 
å bo i studenthjem, da dette er svært 
populært. 

PARISPARIS

Ønsker du å lære fransk 
eller forbedre dine fran
skkunnskaper? Språkreiseb
yrået er en trygg støttespill
er! Vi har et bredt utvalg av 
skolesteder i Frankrike, alle 
med internasjonalt miljø og 
moderne fasiliteter.



A
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Antibes ligger på den franske rivieraen 
og er kjent for kjendiser, gourmetmat og 
kultur. 
Antibes er en relativt rolig by, og med 
de  otte stendene og de mektige alpene 
i bakgrunnen er det lett å bli forelsket. 
Kunstnere har gjennom  ere århundrer 
vært tiltrukket av byen.

Besøk Grimaldislottet i gamlebyen, 
det imponerende bygget huser 
en rekke kunstverk, blant annet 
en større samling av Picassos 
arbeider. Prøvesmak en ekte absint i den særpregede baren Balade en Provence 
i Cours Massena, rett ved bytorget.  En  n måte å bli kjent med byen på, er også 
å følge den såkalte kunstnerstien, en vandrerute med innlagte stopp der det er 
plassert kopier av kjente kunstverk fra området.
Opplevelsesparken Marineland ligger mellom Antibes og Nice, og er en attraksjon 
for store og små, med blant annet del  n- og sjøløveshow. Parken er den største 
i sitt slag i Europa. 

Språkskolen ligger i et naturskjønt område midtveis mellom Antibes og 
Juan-les-Pins. Beliggenheten, innkvarteringsmulighetene og de varierte 
kursoppleggene gjør stedet spesielt velegnet for alle som ønsker å kombinere 
læring med ferie.

Du har også muligheten til å kombinere språkstudier i Antibes og Paris.
 
KURSOPPLEGG

•Normalkurs 2-26 uker med 20, 25 eller 30 leksjoner pr uke. 

•Semesterkurs 8-26 uker. Kursopplegg som normalkurs. 

•Seniorkurs tilbys i spesielle perioder. Kontakt oss for mer informasjon.

C

FRANKRIKE

INNKVARTERING
Du kan velge om du vil bo 
i en fransk familie med 
frokost eller halvpensjon, 
i leilighet for to personer med 
valgfri standard, eller på hotell. 
Familiene bor som regel 
i gangavstand fra skolen, 
men om sommeren må du 
regne med å ta buss. 

Om sommeren kan du også 
bo på et enkelt internat med 
dusj og toalett, men uten 
kokemuligheter. Frokost er 
ikke inkludert.

INNKVARTERING
Hos fransk familie 

med frokost, eller i 
studioleilighet. Alternativt 

tilbys enkelt- eller 
dobbeltrom på skolens 

studenthjem, med valgfri 
pensjon. I samme bygning 

ligger kurslokalene og 
studentrestauranten.

Cannes er en av klassikerne på rivieraen, 
verdenskjent og glamorøs, et sted for 
livsnytere. Franskstudier på språkskolen 
her foregår på et høyt faglig nivå. Samtidig 

kan du virkelig nyte det gode liv i  lmfestivalbyen, med sol og bad, god mat og et stort 
underholdningstilbud. 

Her ligger eksklusive butikker og små koselige gatekafèer om hverandre.  Ta turen opp 
til Haute Ville rett ovenfor byen og opplev panoramautsikten over byen og havet. Besøk 
den gamle  skerhavnen med sine fargerike  skebåter og luksusyachter side om 
side. Ta en kikk på Festivalpalasset, der den internasjonale  lmfestivalen holder 
hus. Og selvfølgelig: Spaser langs Croisetten, den berømte paradegaten som 
følger havnen og er besmykket med blomstrende hager og palmer.

Skolen i Cannes ligger  ott til, like ved stranden og bare en liten spasertur 
utenfor sentrum. Det arrangeres så og si daglig en eller annen fritidsaktivitet, 
og du kan melde deg på ut  ukter til steder som Monaco, San Remo og Grasse.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-16 uker med 18, 25 eller 30 leksjoner pr uke. 

På skolen kan du forberede deg til de anerkjente språkdiplomene Alliance Française, 
DELF og DALF. Du har også muligheter for å velge tilleggskurs i f.eks. handelsfransk, 
litteratur, politikk,  lm og teater. Tilleggskursene bestilles direkte på skolen. 

FRANSK
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Rivieraens «hovedstad» er godt kjent for 
mange nordmenn, og et utmerket sted å 
studere fransk. 
I gamlebyens trange smug og gater er 
det koselig å spasere rundt og kjenne 
på historiens sus, og sette seg ned på en 
hyggelig fortauskafé.  På torget Cours Sa-
leya bugner markedet på dagtid, og om 
kveldene er det også et yrende uteliv her, 

med stort kulturmangfold.
Byen har  otte rullesteinsstren-
der og en unik strandpromenade, 
Promenade des Anglais. 
Ta turen opp til Castle Hill, en høyde med spennende ruiner og en fantastisk 
utsikt. 
Og ikke glem et besøk på Matisse-museet, den verdenskjente franske maleren 
elsket Nice, og det spesielle lyset man kan oppleve langs den franske riviera.
Nice har en evig og berusende sjarme, dette er en levende by som lett skaper 
gode minner.

Et par ganger i uken (litt færre i vinterhalvåret), arrangerer språkskolen aktiv-
iteter til selvkost for at studentene skal lære byen bedre å kjenne. Aktivitetene 
inkluderer museumsbesøk, restaurantbesøk, disco, bowling og  lm. I helgene 
arrangeres ofte ut  ukter til Cannes, Antibes, Monaco etc.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs, 2-36 uker med 20 leksjoner pr uke, kursstart hver mandag, med spesielle datoer for 
nybegynnere.  Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

•Intensivkurs med 26 leksjoner per uke

•Skolen har et svært bredt kurstilbud som også inkluderer eksamenskurs, 
aromaterapi,  fransk matlaging, forretningsfransk, kurs med utplassering, 

og individuell undervisning.

INNKVARTERING
Hos vertsfamilie i enkelt- 
eller dobbeltrom, med 
frokost eller halvpensjon.

Du kan også bo i 
studioleilighet med høy 
standard.

P

FRANKRIKE

INNKVARTERING
Hos vertsfamilie i enkelt- 

eller dobbeltrom, med 
frokost eller halvpensjon.

Du kan også bo i 
studioleilighet med høy 

standard.

Provence forbindes gjerne med solfylt, 
vakkert landskap, vingårder, lavendel og 
utallige små, koselige landsbyer. Vår skole 
ligger i Aix-en-Provence, en av Frankrikes 

mest sjarmerende steder, bare en halvtime fra Middelhavet. Dette er Provences 
historiske hovedstad, og her hentet den kjente maleren Cézanne svært mye av sin 
inspirasjon. Som eksempel på «det gode liv i Provence», er byen også et glimrende 
utgangspunkt for å oppdage resten av regionen. 
Aix-en-Provence er forøvrig en universitetsby,  og språkskolen tilbyr en rekke ulike 
kurs spesielt godt egnet for voksne kursdeltagere. Kursene kombineres med et 
fritidsprogram med blant annet omvisning i byen, ettermiddagsaktiviteter, sport, 
fransk matlaging og vinsmaking til selvkost etc

KURSOPPLEGG
Språkskolen har et meget godt rykte og tilbyr en rekke forskjellige språkkurs, noen 
av disse fordrer litt forkunnskaper. Her er bare noen eksempler, kontakt oss for mer 
informasjon

•Normalkurs (Français Général) 2-10 uker med 20 leksjoner pr uke. Spesielle startdatoer.

•Intensivkurs (Français Général Intesif) 2-10 uker med 28 leksjoner pr uke 

•Découverte de la Provence 2 ukers-kurs kombinasjonskurs

•Eget kurs beregnet for seniorer, 4 timer pr dag  med stort aktivitets - og ut  uktsprogram

NICE - FRANKRIKE
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Annecy ligger i de mektige franske 
alpene (Haute Savoie), nær den italienske 
og sveitsiske grensen. Den livlige 
og fasjonable byen har rundt 50000 
innbyggere, og ligger vakkert plassert ved 
innsjøen som bærer samme navn. I Annecy 
ligger en av Frankrikes mest fotograferte 
motiver, nemlig «det gamle fengsel» 

(Palais de I`Isle). Her  nner du også 
to  otte katedraler, et eget slott 
og en rekke  otte hager. Visuelt 
sett er byen en liten åpenbaring, 
med de majestetiske fjellene og innsjøen som bakteppe. 

Annecy er et  ott sted å studere for de som er mer opptatt av natur, friluftsliv og 
sport enn storby og uteliv. Skientusiaster vil de  nitivt trives her, men også om 
sommeren er dette en utmerket plass for sportslige utfoldelser . Språkskolen har 
mange skandinaviske studenter, og arrangerer så å si hver helg i vinterhalvåret 
ut  ukter til de store franske skistedene Tignes, Val d’Isère, La Plagne, Courchevel 
etc. Om sommeren står helge- og ettermiddagsturer til f.eks. Genève, Chamonix/
Mont Blanc og Chartreuse på programmet (ikke inkludert i kursprisen).

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 1-52 uker med 20 leksjoner pr uke pluss et stort fritidsprogram. Start hver 

mandag, spesielle datoer for nybegynnere.

L
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INNKVARTERING
Enkeltrom hos familie med 
frokost eller halvpensjon, 
eller delt studentleilighet i 
enkeltrom.

Både i Annecy og 
Chambéry kan du dessuten 
bo i egen studioleilighet. 

INNKVARTERING
Du kan bo i vertsfamilie i 

enkeltrom med frokost eller 
halvpensjon. Det tilbys også 

studioleiligheter for 1 eller 2 
personer.

”Verdens kulinarisk hovedstad” er en stor 
by midt i hjertet av Frankrike, og bare 2 
timer unna Paris med de superraske TGV-
togene. Lyon forbindes først og fremt med 

det mest utsøkte av fransk kokkekunst. Om du ikke vil la deg forføre av restaurantmenyer 
og smaker kan du ta lunsjen på en av de typiske bouchons,  matkroene som serverer 
ekte fransk mat i rikelige mengder. Prøv den Lyonnesiske spesialiteten cervelle de 
canut, som er en utsøkt kremost. 
Byens sentrum Presqu’île har museer,  torg og plasser med  n utsmykning, og her nytes 
utsøkt mat og vin på de mange restaurantene. Gåseleverpaté er en eksklusiv 
slager. Gamlebyen, Vieux Lyon, med sine smale gater, regnes som et av Europas 
største renessansekvarter. I tillegg er Lyon kjent for sitt romerske teater, og St. 
Jean katedralen som ligger midt i gamlebyen.  Byen er omkranset av et åpent og 
idyllisk terreng, og er hovedstad i regionen Rhône- Alpes som strekker seg fra 
Provence i sør til vindistriktet Beaujolais i nord.
Skolen ligger like ved Lyons historiske sentrum, og tilbyr også ulike 
fritidsaktiviteter hver uke, som byvandring, vinsmaking, konserter og ut  ukter 
til omegnen.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 15 leksjoner pr uke eller intensivkurs med 25 leksjoner pr uke

•Kombinasjonskurs med 15 + 5 individuelle leksjoner pr uke. 

FRANSK
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Solrike Montpellier er en meget anerkjent 
universitetsby, omgitt av olivenlunder, 
slott og vingårder. Byen har ofte kommet 
litt i skyggen av de mer kjente reisemålene 
i Sør-Frankrike, men det er mange gode 
grunner til å studere fransk i Montpellier. 
Med bare 6 kilometer fra havet og 
deilige strender har man muligheten til 

å kombinere studier med sol og 
bad. Samtidig er man bare to og 
en halv time unna Barcelona i 
Spania, og det er like kort vei til 
Italia.

Montpellier er en fargerik og tolerant by. Gamlebyen oser av historie og 
atmosfære, her studerte Nostradamus, og her  nner du blant annet Halles 
Castellanes, et stort innendørs matmarked. 
Kafeene under skyggefulle trær byr på kruttsterk ka  e og lokalprodusert vin og 
gåselever.  
I fritiden har du mange ut  uktsmuligheter: Byen Rocquefort, der osten kommer 
fra, våtmarksområdet Camargue, med sine  amingoer og ville hester, eller 
middelalderbyen Carcassonne, for å nevne noe. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 1-36 uker med 20 leksjoner pr uke i grupper på høyst 10 deltagere. Kurstart hver 
mandag, spesielle datoer for nybegynnere.

•Intensivkurs 1-24 uker. Som normalkurs med tillegg av 10 leksjoner pr uke. 

•Kombinasjonskurs 1-8 uker. Som normalkurs med tillegg av 5 individuelle leksjoner per uke. 

•Forretningsfransk med 20 gruppeleksjoner + 10 individuelle leksjoner per uke.

INNKVARTERING
Hos vertsfamilie i 
enkeltrom med frokost 
eller halvpensjon. (frokost 
og middag). Alternativt 
studenthjem i enkeltrom 
eller leilighetshotell for en 
eller to personer, med eget 
bad og kjøkken.

B   B
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INNKVARTERING
I vertsfamilie 

med enkeltrom og 
halvpensjon, eller ingen 

måltider.  Alternativt delt 
studentleilighet eller 

leilighetshotell. 

Bordeaux som region er verdensberømt 
for sine viner, og byen Bordeaux regnes 
dessuten for å være en av Frankrikes 
vakreste. Det gamle sentrum er en 

arkitektonisk perle og er satt på UNESCOs verdensarvsliste. Grand Theatre, et av de 
 otteste i Frankrike, ligger sentralt i byen, og landemerker ellers er frihetsmonumentet 

(Monument des Girondins) og Place du Parlement, et kvartal bygget av Louis XV. Byen 
har historiske byggverk som kan ta pusten fra en, og Rue Sainte-Catherine er med sine 
1,2 km en av Frankrikes lengste gågater.

Biarritz ligger langs rivieraen helt ved de spanske grensen, og regnes for å 
ha Europas beste surfebølger. Byen kalles derfor Europas surfehovedstad, 
og en rekke kjendiser har og har hatt et nært forhold til byen med de  otte 
strendene. Biarritz er trendy og glamorøs, og hele året er det forskjellige 
kulturevenementer og  estaer. Med ni elegante golfbaner rundt byen regnes 
også Biarritz som golfernes mekka. En tur opp i de nærliggende Pyreneene 
anbefales, fjellkjeden har  nt turterreng og små koselige landsbyer med 
markeder med særegne spesialiteter.

Skolene i Bordeaux og Biarritz arrangereren rekke fellesaktiviteter og ut  ukter.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-48 uker med 20 leksjoner pr uke. Kursstart hver mandag. 

•Intensivkurs 2-10 uker. Som normalkurs med tillegg av 6 eller 10 leksjoner per uke. 

•Vinkurs 1 uke (Kan også tas på engelsk). Består av 20 leksjoner i fransk samt 3
ettermiddagsleksjoner i vin og besøk hos 2 vinprodusenter. Spesielle startdatoer.
Kontakt oss for priser og øvrig informasjon.

MONTPELLIER - FRANKRIKE 

FRANSK

34

BORDEAUX OG BIARRITZ - FRANKRIKE



R

FRANKRIKE

Språkreisebyrået tilbyr franskopplæring 
i Normandie, nærmere bestemt i den 
gamle, vakre byen Rouen. Byen ligger 
ca 5 mil fra kysten, ved Seinens bredder.  
Rouen er virkelig en by som har bevart 
sitt middelalderpreg. Over alt  nnes 
bindingsverkshus og bygninger fra 
gotikken og renessansen, og sjarmerende 

fortauskafeer og små restauranter 
der man kan nyte en forfriskning, 
eller ta for seg av det gode 
franske kjøkken. Gamlebyen 
har en sjelden rustikk atmosfære, og det sentrale midtpunktet er den enorme 
gotiske katedralen Cathédrale Notre Dame, som regnes som en av de  otteste i 
hele Frankrike. Den franske maleren Claude Monet hadde en stor forkjærlighet 
for katedralen, som han malte mer enn 30 ganger i forskjellig lys.
Andre attraksjoner i Rouen inkluderer Place du Vieux-Marché, klokketårnet Gros 
Horologue, og det staselige Palais de Justice, i sin tid parlamentsbygning for 
Normandie. I det nydelige kunstmuseet Musee de Beau Arts  nnes samlinger 
med blant andre Caravaggio, Velàzquez, Delacroix, Géricault og Monet.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-48 uker med 15 leksjoner pr uke.

•Intensivkurs 2-48 uker med 15 leksjoner pr uke + 10 workshops à 60 minuter.

Workshop’ene har fokus på f.eks uttale, kommunikasjon eller fransk kultur, og gir deg mulighet til 
delta mer aktivt i undervisningen.

•Minigruppe eller individuell undervisning 1-4 uker med 30 leksjoner pr uke

•Kombinasjonskurs 1-4 uker med 15 leksjoner pr uke, + 5-15 leksjoner med egen 
lærer

•Spesialkurs i forretningsfransk, Det fransk kjøkken osv. 

L  R
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INNKVARTERING
Hos vertsfamilie 
med valgfri pensjon, 
i studioleilighet eller 
hybelleilighet med egen 
inngang.

INNKVARTERING
Hos vertsfamilie i 

enkeltrom med frokost eller 
halvpensjon. I juli og august 

 nnes også muligheter 
for rimelig innkvartering i 

studenthjem, og hele året i 
leilighet med god standard 

til en høyere pris.

La Rochelle er en liten havneby langs 
kysten av Bretagne, med  otte strender og 
geogra  sk nærhet til den store vin-byen 
Bordeaux, for øvrig et naturlig ut  uktsmål.  

En gang ble badebyen La Rochelle kalt «den opprørske byen», fordi man her svært 
tidlig innførte lokaldemokrati, og fordi folk her overveiende var protestanter og ikke 
katolikker. 

I La Rochelle skjer det meste rundt Port des Minimes.  Dette er en av verdens største 
lystbåthavner, og kafeene og restaurantene her serverer alt fra eksklusiv sjømat 
til ekte franske pannekaker. 

Byen var for øvrig hovedbase for den tyske ubåt-  åten under krigen, og et 
av de siste stedene som ble befridd.  Tre staute og sjarmerende vakttårn fra 
middelalderen står ved innseilingen til byen, det ene ble også brukt som 
fengsel og fyrtårn. Byens stolthet er ellers rådhuset, med sine tårn og murer 
og rikt detaljerte ornamenter. Studielivet i La Rochelle er ikke komplett uten 
en liten sykkeltur til Ile de Re, en deilig øy som har broforbindelse til byen. Du kan 
leie sykkel, og på Ile de Re ligger små, idylliske landsbyer med yrende gateliv, markeder 
og innbydende strender.  

KURSOPPLEGG
•Normalkurs på 2-36 uker med 20 eller 25 leksjoner pr uke. Kursstart hver mandag, egne 
datoer for nybegynnere
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To timer sørvest for Paris ligger Amboise, 
et ideelt utgangspunkt for ut  ukter til 
de mange slottene og vingårdene som 
 nnes i området. Selve byen, som ligger i 

den skjønne Loire-dalen, er et kapittel for 
seg, og står på UNESCOSs verdensarvliste. 
De som har besøkt Amboise har virkelig 
trivdes der. Byen er liten og livlig, med 

mange gamle, vakre bygninger, og 
med natur og omgivelser preget 
av et buktende elvelandskap, 
vingårder og grønne enger.  Fra 
Place Michel Debrés i sentrum har du den pittoreske byen for dine føtter.
Middelalder-slottet Chateau Royal d’Amboise er overdådig og må selvsagt 
besøkes. Det er ikke mange kongelige steder i Frankrike som kan by på like 
mye historie: Her levde Louis XI, her ble Karl VIII født, og her holdt Francois I 
overdådige selskaper. Amboise har også nær tilknytning til selveste Leonardo da 
Vinci. Hans siste hjem lå i byen, og er i dag en stor attraksjon. I hagen kan man 
se modeller av hans mange fantastiske opp  nnelser, og stedet er et meget godt 
utgangspunkt for å lære mer om mannens liv og kunstneriske virke. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-11 uker med 20 leksjoner pr uke. I tillegg 5 leksjoner i uken med 
selvstudium i multimediarommet, der du med hjelp av pc etc kan øve på det du trenger 

trene spesielt på.

•Intensivkurs 2-20 uker med 25 leksjoner pr uke, + evt 5 timer selvstudium. 

•Terminkurs 12-36 uker med 20 leksjoner pr uke. 

Felles for alle kurs er oppstart mandager, med spesielle datoer for nybegynnere. 

INNKVARTERING
I vertsfamilie med 
enkeltrom og halvpensjon 
(frokost og middag). 
Vertsfamiliene bor stort sett i 
gangavstand fra skolen, 
og det er også lett å ta seg 
rundt på sykkel. Alternativt 
kan du bo i nyrenovert 
studentbolig med eget bad. 
Ingen måltider, men egen 
restaurant på området.

A

FRANKRIKE

INNKVARTERING
I vertsfamilie med 

enkeltrom og halvpensjon 
(frokost og middag), i 
sommermånedene er 

studenthjem et alternativ, her 
inngår helpensjon, unntatt 

lunsj i helgene.

Universitetsbyen Angers, som i likhet med 
Amboise ligger i den fruktbare Loire-dalen, 
er en meget gammel by. Et landemerke er 
det praktfulle slottet (Chateau d’Angers) 
fra 1200-tallet i hjertet av byens historiske 

sentrum. Slottet er åpent for publikum og ligger vakkert til med utsikt over elven 
Loire.  Andre attraksjoner er den imponerende Cathédrale St. Maurice, og det enslige, 
iøyenfallende tårnet Tour St.-Aubin, som en gang tilhørte en kloster kirke. 
Gamlebyen i Angers, med sine bilfrie, brosteinsbelagte gater, bindingsverkshus og 
middelalderarkitektur, er meget trivelig. 
Mange hevder at det er i dette området av Frankrike den «reneste» fransken 
snakkes. 
Skolens kursopplegg har et meget godt omdømme, her er man ambisiøse, noe 
som også innebærer noe hjemmelekser. Den svenske kronprinsesse Victoria 
har hatt et helt studieår i Angers. Skolen har også et kulturelt program som 
omfatter korsang og teater, der man hvert semester øver inn en internasjonal 
forestilling der hver nasjonalitet presenterer en tradisjon fra sitt eget land.  I 
tillegg arrangeres ut  ukter til slott, vingårder, kirker og klostre.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs / sommerkurs med 20 leksjoner pr uke (i september 25 timer pr uke) 

•Terminkurs med 18-21 leksjoner pr uke. På grunnivå legges det vekt på gammatikk, 
lese og lytteforståelse, samt samtaletrening. På høyere nivå øker innslaget av friere 
oppgaver og man har mulighet for å velge tilleggsemner, der valgmulighetene er store. 
Eksempler på valgfrie tilleggsemner er forretningsfransk, litteratur, historie og reiseliv.  På 
samtlige kurs aksepteres alt fra nybegynnere til mer avanserte studenter. 

•Man kan også studere forberedende for internasjonale språkdiplomer som DELF og DALF, 
og Det Franske Handelskammerets diplom i forretningsfransk.
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L

SVEITS

Sveits er det rike og politisk nøytrale lille 
«eventyrlandet» med de høye fjellene og 
de mange o   sielle språkene. Landet ligger 
midt i sentral-Europa, omgitt av alper og 
store skoger. 
Mange forbinder først og fremst Sveits med 
stabile og diskrete banker, eller sjokolade 
og ost – og verdens beste hotellskoler.  Vi 

holder en knapp på det siste, men også 
språkopplæringen holder et 
meget høyt nivå her. Sveits har 
hele  re o   sielle språk: Italiensk, 
tysk, fransk og retoromansk.

Med oss kan du studere fransk i den vakre universitetsbyen Lausanne, 
beliggende ved den idylliske Genfersjøen. Lausanne er en pittoresk by med 
naturskjønne omgivelser, som er hovedsete for Den Olympiske Komite.  Byens 
matspesialitet er fondue, noe som må prøves for å forstå hva som menes med 
sveitsisk matkultur. Reglene er enkle: Spis og nyt – lenge! 

Skolan har topp moderne fasiliteter og holder til i det trendy området Flon. 
Den tilbyr også et eget fritidsprogram, med bl.a. fondue- och raclettefester, 
byvandring,  lmkvelder osv, samt ut  ukter til f.eks Genève og vannkilden i 
Evian. Seiling på Genfersjøen er populært om sommeren, og i vinterhalvåret 
har man nærhet til  ere meget bra alpinanlegg.

 
KURSOPPLEGG

•Normalkurs 2-36 uker med 20 leksjoner pr uke + 5 timer egenstudium. Rullerende start, 
spesielle startdatoer for nybegynnere.

•Intensivkurs 2-36 uker med 20 leksjoner pr uke + 5 timer egenstudium.

•Ekstra helgekurs tilgjengelig i f.eks vinsmaking, seiling, maling, 
matlagning, helse og livsstil, yoga, skjønnhet og make-up o.s.v. 

Kurset bestilles ved ankomst utfra hva som kjøres 
på det aktuelle tidspunktet.

GUADELOUPE

INNKVARTERING
I sveitsisk vertsfamilie 
i enkeltrom med 
halvpensjon (frokost og 
middag.) Pendlingstiden til 
skolen er maksimum 30 
minutter. Alternativ er 
pensjonat, vandrehjem eller 
hotell. 

INNKVARTERING
Hos vertsfamilie med 

halvpensjon i enkeltrom. 
Også mulig med eget bad 

og egen inngang mot tillegg. 
Alternativ er delt leilighet 

med enkeltrom, bungalower 
eller egen leilighet. 

Å studere fransk i Karibien må kunne 
beskrives som ganske så eksotisk. Med 
Språkreisebyrået kan du oppleve den 
franske karibiske øya Guadeloupe, og 
få anledning til å lære mer om karibisk 
og kreolsk kultur. Guadeloupe er en 

del av øygruppen De små Antillene, og er bygd opp av vulkansk materiale, koraller 
og mangroveskog. Guadeloupe er et oversjøisk departement og en del av Frankrike, 
dermed er øya i Karibien også indirekte medlem av EU, og har Euro som myntenhet! 
Øya har  yforbindelse fra  ere byer i Frankrike.
Her  nnes det rikelig med lekre sandstrender, vannet er klart og lokkende, og uansett 
om man vil bade, snorkle eller dykke, er der, bokstavlig talt, et hav av muligheter. 
Men Guadeloupe kan også by på mer fysisk utfordrende naturopplevelser, 
med spennende turstier gjennom frodig regnskog og forbi høye fossefall. Vår 
eksklusive samarbeidsskole på Guadeloupe ligger i byen Saint Anne, og tilbyr 
franskundervisning av høy klasse. Byen har bare 7000 innbyggere og er kjent 
for sine vakre strender som strekker seg rundt en turkis lagune. Skolen ligger 
bare 150 meter fra stranden. Samtidig er alt du trenger innen gangavstand.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 10 eller 20 leksjoner pr uke i små grupper. 

•Individuell undervisning og fransk + sur  ng. Kontakt oss for nærmere informasjon. 

Nye kurs starter hver mandag. Nybegynnere starter første mandagen i hver måned. 
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R

ITALIA

Har du også hørt at Roma, også kalt «den 
evige stad», er en av de mest tiltrekkende 
storbyer i verden? Da er du ikke alene. I byen 
ved Tiberens bredder lever man midt blant 
noen av verdens mest kjente attraksjoner. 
Vatikanstaten med Det Sixtinske Kapell 
og den ubegripelig  otte Peterskirken er 
obligatorisk. Men du slår deg like gjerne 

ned i Spansketrappen og nyter 
utsikten, eller lar deg friste i 
den eksklusive handlegaten Via 
Condotti like nedenfor. Beninis 
fonteneskulpturer på det berømte torget Piazza Navone er ikke langt unna. Så 
kan du la deg begeistre av tempelet Pantheon, Romas best bevarte bygning fra 
år 125, før du rusler videre til Fontana di Trevi, den utsøkt vakre fontenen kjent 
fra Fellinis store  lm «La Dolce Vita». Fontenen er aller mest imponerende etter 
mørkets frembrudd, når den er lyssatt.
Roma har en utrolig historie og er bygd på en rekke høyder, alle med sine særegne 
attraksjoner.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker, 20 leksjoner per uke, eller intensivkurs med 30 leksjoner pr uke 

•Intensivkurs pluss, med 20 leksjoner pr uke og 5 eller 10 timer individuell undervisning 
Alle kurs tilbys på ulike forkunnskapsnivåer, fra nybegynner til avansert. Kursene krever 

et visst hjemmearbeid. I mars, juni, september og desember har deltagere på de lengre kursene 
muligheter for å ta AILs språkdiplomeksamen, eller CILS- eller CELI-eksamen. 

•Forberedelseskurs for universitetet. Kontakt oss for nærmere informasjon.

•La Dolce Vita seniorkurs. Kontakt oss for nærmere informasjon. 

•Språkkurs med støtte fra Lånekassen: Normalkurs 13 uker med 20 leksjoner pr uke. 
Moduler á 10 leksjoner CILS- eller CELI eksamensforberedende på slutten

•Tilleggskurs: I kombinasjon med vanlig språkkurs kan du ta kurs 
i forretningsitaliensk, kunsthistorie, italiensk mat og vin 

osv,  forutsatt tilstrekkelig interesse. 

INNKVARTERING
Italiensk vertsfamilie 
(eller enslig dame) med 
frokost eller halvpensjon. Ofte 
har innkvarteringen preg av et 
lite pensjonat med  ere 
losjerende studenter. 
Alternativt kan du bo i 
leilighet som deles med 
 ere kursdeltagere, i eget 

rom med felles kjøkken, dusj 
og toalett. 

M

ITALIA

INNKVARTERING
Italiensk vertsfamilie (eller 

enslig dame) med frokost 
eller halvpensjon. Ofte 

har innkvarteringen preg 
av et lite pensjonat med 

 ere losjerende studenter. 
Alternativt kan du bo i 

leilighet som deles med 
 ere kursdeltagere, i eget 

rom med felles kjøkken, 
dusj og toalett. 

Milano liker å kalle seg «verdens 
motehovedstad», og shopping står naturlig 
nok høyt på lista for alle som reiser til 
den italienske byen i nord. De  re kjente 

motegatene som utgjør «Det gyldne kvadratet» skulle gi alle shoppingfrelste nok å 
glede seg over. Den absolutt mest eksklusive gaten, Via Montenapoleone, egner seg for 
de  este kanskje best for vindusshopping...
Operahuset i byen er det verdensberømte La Scala, og dessuten er fotballinteressen stor; 
byens to storlag Inter og Milan holder begge høy internasjonal klasse, og en  fotballkamp 
her er en opplevelse.  Duomo, verdens tredje største kirke er et imponerende skue, 
en enorm gotisk katedral. En hjemmelaget gelato (iskrem) på en benk på det store 
plassen foran kirken er en  n måte å betrakte byens puls på. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker, 20 leksjoner per uke, eller intensivkurs med 30 leksjoner pr uke 

•Intensivkurs pluss, med 20 leksjoner pr uke og 5 eller 10 timer individuell undervisning  

Alle kurs tilbys på ulike forkunnskapsnivåer, fra nybegynner til avansert. Kursene krever 
et visst hjemmearbeid. I mars, juni, september og desember har deltagere på de lengre kursene 
muligheter for å ta AILs språkdiplomeksamen, eller CILS- eller CELI-eksamen. 

•Forberedelseskurs for universitetet. Kontakt oss for nærmere informasjon.

•La Dolce Vita seniorkurs. Kontakt oss for nærmere informasjon. 

•Språkkurs med støtte fra Lånekassen: Normalkurs 13 uker med 20 leksjoner pr uke. 
Moduler á 10 leksjoner CILS- eller CELI eksamensforberedende på slutten

•Tilleggskurs: I kombinasjon med vanlig språkkurs kan du ta kurs i forretningsitaliensk, 
kunsthistorie, italiensk mat og vin osv,  forutsatt tilstrekkelig interesse. 
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F

ITALIA

Firenze imponerer alle med sin skjønnhet. 
Alle inntrykkene når man beveger seg til 
fots gjennom byen; museer, palasser, 
kirker og broer, fontener, gateporter og 
trapper  -  svært mye er uimotståelig 
vakkert. Firenze er så full av kultur og 
historie at den gjør inntrykk på selv den 
mest blaserte tilreisende. Byen med sine 

650.000 innbyggere har inspirert 
kunstnere som Rafael, Botticelli, 
Michelangelo, og Donatello. 
Og da passer det særdeles bra å 
studere italiensk, som av mange anses å være verdens vakreste språk...

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker, 20 leksjoner per uke, eller intensivkurs med 30 leksjoner pr uke 

•Intensivkurs pluss, med 20 leksjoner pr uke og 5 eller 10 timer individuell undervisning  

Alle kurs tilbys på ulike forkunnskapsnivåer, fra nybegynner til avansert. Kursene krever 
et visst hjemmearbeid. I mars, juni, september og desember har deltagere på de lengre 
kursene muligheter for å ta AILs språkdiplomeksamen, eller CILS- eller CELI-eksamen. 

•La Dolce Vita seniorkurs. Kontakt oss for nærmere informasjon. 

•Språkkurs med støtte fra Lånekassen: Normalkurs 13 uker med 20 leksjoner pr uke. 
Moduler á 10 leksjoner CILS- eller CELI eksamensforberedende på slutten

•Tilleggskurs: I kombinasjon med vanlig språkkurs kan du ta kurs i forretningsitaliensk, 
kunsthistorie, italiensk mat og vin osv,  forutsatt tilstrekkelig interesse

S

ITALIA

INNKVARTERING
Italiensk vertsfamilie 
(eller enslig dame) med 
frokost eller halvpensjon. Ofte 
har innkvarteringen preg av et 
lite pensjonat med  ere 
losjerende studenter. 
Alternativt kan du bo i 
leilighet som deles med 
 ere kursdeltagere, i eget 

rom med felles kjøkken, dusj 
og toalett. 

INNKVARTERING
Hos italiensk vertsfamilie 

(eller enslig dame)i 
enkeltrom med bare frokost, 

eller halvpensjon. Noen 
ganger bor  ere studenter 

i samme vertsfamilie. 
Alternativt kan du bo i 

leilighet som deles med 
 ere kursdeltagere, i 

eget rom men med felles 
kjøkken, dusj og toalett.

Siena ligger i hjertet i Toscana, en liten, 
historisk by ca. 50 kilometer syd for 
Firenze. Byen ligger nydelig til på tre åser 
omgitt av vingårder og oliventrær, og 

er full av arkitektoniske skatter, bl.a. en domkirke som regnes for å være en av Italias 
aller vakreste. Universitetet i byen er et av Italias mest anerkjente, og det er her CILS 
eksamen (eksamen i italiensk som andrespråk) blir utformet, og eksamensbesvarelsene 
rettet. 
Siena har i alle år vært en svært populær by for utlendinger å studere italiensk. At byen 
er full av studenter gir også et livlig natteliv i hele sentrum med barer og klubber 
for enhver smak.  Møtested nummer en er likevel Piazza del Cambo hvor gamle 
som unge tre  es for å ta en kopp ka  e, et glass vin eller ganske enkelt for å sitte 
og nyte livet.

Språkskolen i Siena er liten og personlig, og ligger sentralt i byen.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker, 20 leksjoner per uke, eller intensivkurs med 30 leksjoner pr uke 

•Intensivkurs pluss, med 20 leksjoner pr uke og 5 eller 10 timer individuell undervisning  

Alle kurs tilbys på ulike forkunnskapsnivåer, fra nybegynner til avansert. Kursene krever 
et visst hjemmearbeid. I mars, juni, september og desember har deltagere på de lengre 
kursene muligheter for å ta AILs språkdiplomeksamen, eller CILS- eller CELI-eksamen. 

•La Dolce Vita seniorkurs. Kontakt oss for nærmere informasjon. 

•Språkkurs med støtte fra Lånekassen: Normalkurs 13 uker med 20 leksjoner pr uke. 
Moduler á 10 leksjoner CILS- eller CELI eksamensforberedende på slutten

•Tilleggskurs: I kombinasjon med vanlig språkkurs kan du ta kurs i forretningsitaliensk, 
kunsthistorie, italiensk mat og vin osv,  forutsatt tilstrekkelig interesse. 
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V

ITALIA

Viareggio ligger på den “Toscanske 
rivieraen” og er en klassisk, liten italiensk 
ferieby med endeløse strender og et 
sydende natteliv om sommeren. Byen 
er full av Art Noveau-arkitektur og kan 
også by på elegante butikker, en  ott 
strandpromenade, sportsfaciliteter og 
en nærliggende naturpark. Eller hvorfor 

ikke leie en sykkel for å utforske 
landskapet rundt byen?
Språkskolen i byen tilbyr 
velkomstmiddag første dag, samt 
gratis “spaghettiparty” på stranden hver torsdag. Det er ukentlige ut  ukter til 
steder som Lucca, Pisa, Siena, Firenze og øya Elba, til selvkost. Hver uke er det 
også ulike sosiale sammenkomster som diskotekbesøk,  lmkvelder etc.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker, 20 leksjoner per uke, eller intensivkurs med 30 leksjoner pr uke 

•Intensivkurs pluss, med 20 leksjoner pr uke og 5 eller 10 timer individuell undervisning  

Alle kurs tilbys på ulike forkunnskapsnivåer, fra nybegynner til avansert. Kursene krever 
et visst hjemmearbeid. I mars, juni, september og desember har deltagere 

på de lengre kursene muligheter for å ta AILs språkdiplomeksamen, eller CILS- eller 
CELI-eksamen. 

•La Dolce Vita seniorkurs. Kontakt oss for nærmere informasjon. 

•Språkkurs med støtte fra Lånekassen: Normalkurs 13 uker med 20 leksjoner pr uke. Moduler á 10 
leksjoner CILS- eller CELI eksamensforberedende på slutten

•Tilleggskurs: I kombinasjon med vanlig språkkurs kan du ta kurs i forretningsitaliensk, 
kunsthistorie, italiensk mat og vin osv,  forutsatt tilstrekkelig interesse. 

INNKVARTERING
Italiensk vertsfamilie 
(eller enslig dame) med 
frokost eller halvpensjon. Ofte 
har innkvarteringen preg av et 
lite pensjonat med  ere 
losjerende studenter. 
Alternativt kan du bo i 
leilighet som deles med 
 ere kursdeltagere, i eget 

rom med felles kjøkken, dusj 
og toalett.

B

ITALIA

INNKVARTERING
I italiensk vertfamilie med 

enkeltrom eller dobbeltrom 
og halvpensjon. Alternativt 

kan du dele leilighet med 
andre studenter.

Middelalderbyen Bologna er en av 
Italias største og beste studentbyer. 
Byens skjønnhet, med sin labyrinter av 
bueganger som beskytter både mot regn 

og sol og sine mange sjarmerende piazzas (torg),  blir understreket av alle som har vært 
her. Spaghetti Bolognese blir ikke det samme etter å ha besøkt matrettens opphavssted, 
men Bologna er kjent for mange utsøkte kulinariske fristelser, både lasagne og tortellini 
sies å ha «oppstått» her.
Byen har en sentral beliggenhet midt mellom Milano og Firenze, og kan skryte av å ha 
Europas eldste universitet.  Bologna er en pulserende by som symboliserer det 
ekte Italia, både med hensyn til arkitektur, kunst og kultur. 

Språkskolen ligger i en staselig bygning i sentrum av byen, og tilbyr en rekke 
aktivteter og ut  ukter på fritiden, noe som gir deg mulighet til å praktisere 
språket ytterligere. 
En av de mest populære akivitetene er matlagingtimer hos egen italiensk 
kokk, der man lærer å lage tradisjonelle italienske retter.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker med 20 leksjoner pr uke 

•Intensivkurs 2-12 uker med 30 leksjoner pr uke

•Kombinasjonskurs 2-12 uker med 20 gruppeleksjoner + 5 individuelle leksjoner pr uke

•En hel rekke andre kurs og kombinasjonsmuligheter, kontakt oss for informasjon

VIAREGGIO - ITALIA
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S

ITALIA

Salerno ligger på den vakre Amal  -
kysten, cirka tre timer med tog syd for 
Roma. Byen har et rikt kulturliv, storslått 
arkitektur,  strender og behagelig klima 
hele året. Byen har få utenlandske turister 
sammenlignet med andre byer, og er 
genuint italiensk. 

Språkskolen er godkjent av det 
italienske utdanningsministeriet 
og regnes som en av Syd-Italias 
beste. Her tilbys blant annet 
de o   sielle eksamenene CELI og CILS som kan gi grunnlag for støtte fra 
Lånekassen, og som er nyttige hvis du ønsker å arbeide eller studere i Italia.
Skolen ligger i en av de vakreste og mest besøkte gatene i Salerno; Via Roma, 
mitt i hjerte av byens gamle og historiske kvarter, og med utsikt over havet. 
Det tilbys en rekke fritidsaktiviteter, som teater, konsertbesøk, felles middager, 

 lmfremvisninger med seminar om italiensk  lm osv En gang i uken arrangerers 
ut  ukter til kjente steder som Amal  , Ravello, Sorrento, Pompeii etc.
 
KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker med 20 leksjoner pr uke  

•Intensivkurs med 30 leksjoner pr uke, for øvrig samme opplegg som normalkurs

•Superintensivkurs med 20 gruppeleksjoner og 5 individuelle leksjoner per uke 

•Individuelle leksjoner, minimum 2 leksjoner per dag, minimum en uke 

•Eksamenskursene CELI og CILS som kan støttes av Lånekassen 

•Ulike kurs med kulturelt fokus, som italiensk kunst, italiensk  lm og italiensk 
matlaging, italiensk for næringslivet, og italiensk med særskilt fokus på turisme. 

Kontakt oss for nærmere opplysninger om disse kursene. 

T , S

ITALIA

INNKVARTERING
I delt studentleilighet 
eller vertsfamilie med 
enkeltrom eller dobbeltrom. 
Hos familie kan du velge 
mellom frokost og 
halvpensjon. 

INNKVARTERING
Delt studentleilighet, 

enkelt- eller dobbeltrom, 
studioleilighet for 1-2 

personer, privat innkvartering 
med frokost, halv- eller 

helpensjon eller pensjonat/
hotell.

Hva med å ta et språkkurs i italiensk på 
selveste Sicilia? Byen Taormina ligger opp 
i åssiden på øyas østkyst, og byr på smale 
smug, koselige restauranter, fantastisk 

havutsikt; og vulkanfjellet Etna som bakteppe.  I Taormina er du stort sett «overlatt» til 
italiernere, engelskkunnskapene er litt begrensede, og dine muligheter til virkelig å få 
øve deg i språket, er veldig gode.
Taormina er solrik og havet er krystallklart og glimrende for snorkling. Byen ligger 
høyt og luftig og du kan enten rusle langs den snirklete veien ned til sjøen, eller enda 
enklere; hoppe på taubanen som tar deg ned åssiden på tre minutter.
Isbarene i byen er mange, og pistasj-isen må prøves, Sicilia er nemlig 
pistasienøttens ”hjemsted”! I kursprisen inngår et aktivitetsprogram med minst 
5 garanterte aktiviteter pr uke, som  lm, teater, forelesninger om italiensk kultur, 
restaurantbesøk etc. I tillegg arrangeres ut  ukter i området rundt Taormina og 
resten av øya i helgene og på ettermiddagene.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker med 20 leksjoner pr uke i grupper på maksimalt 10 deltagere.

•Intensivkurs og  intensiv pluss

•+50-kurs (seniorkurs) 

•Romantic Taormina.  Kontakt oss for informasjon

•ELI eksamenskurs 

•En rekke tilleggskurs innen litteratur, matlaging osv. 

•Kombinasjonskurs i italiensk + golf

ITALIENSK
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BERLIN - TYSKLAND
TYSKLAND

Tyskland er Europas mest folkerike land 
og tysk er dermed et av Europas 

mest inn  ytelsesrike språk. Dette 
gjør dine tyskkunskaper verdifulle i 
mange sammenhenger. Rett utenfor 

klasserommet er det bare å prak-
tisere dine kunnskaper i 

virkeligheten! 

TYSK
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Berlin er blitt en trendy og dynamisk storby, som liksom har ristet av seg sin turbulente 
fortid og gått videre, mer rak i ryggen enn noen gang. Den tyske hovedstaden er blitt 
en stolt og populær by, faktisk har den  ere besøkende enn Roma pr år. 
Etter 2.verdenskrig ble Berlin delt i to, men den berømmelige muren mellom øst og 
vest er nå revet, og små deler er bevart slik at man aldri skal glemme. Triumfbuen 
Brandenburger Tor  er en stor attraksjon, den er blitt symbolet på den kalde krigen og 
delingen av byen, men også på «nye» Tyskland, et senter for design, mote, kunst og 
musikk, der kulturtilbudet er enormt.
Fra Brandenburger Tor kan du følge den kjente suvenirbutikk-bulevarden Unter 
den Linden til Museumsinsel, en hel øy med museer, midt i elven Spree, som renner 
gjennom Berlin.
Den mektige Riksdagsbygningen i byen er en najonalsskatt du også bør få med deg, og 
rett bortenfor  nner du Holocost-monumentet.
I retning Potzdamer Platz, som ligger i hjertet av Berlin, kan du også se Hitlers 
hovedkvarter og siste bunker fra krigen. Den viktigste grenseposten mellom øst og 
vest fra den gang Berlin var en delt by, kalles Checkpoint Charlie, og er i dag en av 
byens mest kjente attraksjoner. 
Berlin har en rekke restauranter, kneiper eller biergärten (ølhager) som frister for en 
hyggelig stund. Prøv på tysk manér en ekte Currywurst - en karripølse. De serveres 
med store porsjoner pommes frites, majones og karri-ketchup...
Skolen ligger sentralt i byen og har et meget variert kurstilbud, og selvsagt også et 
omfattende fritidsprogram.

KURSOPPLEGG
• Normalkurs 2-36 uker med 20 timer 
pr uke. Små grupper.

• Intensivkurs  som 
normalkurs, pluss 2 
ettermiddagstimer pr dag i 
minigruppe.

• Semesterkurs på 8, 12, 13 
eller 16 uker 

• En rekke andre kurs -  kontakt oss 
for nærmere informasjon!

Kursstart hver mandag, også 
for nybegynnere.

INNKVARTERING
Velg mellom vertsfamilie med 
frokost eller halvpensjon, 
privat innkvartering med 
selvhushold eller nyrenovert 
campus som ligger på skolen, 
og som holder meget høy 
standard. 

Her kan du velge mellom standard- 
eller superior, og enkelt- eller 
dobbeltrom. Frokost er inkludert. BERLINBERLIN
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TYSKLAND

Frankfurt, også kalt Europas økonomiske 
vugge,  er en internasjonal handelsby i 
delstaten Hessen. Byen der elven Main 
deler seg i to er også en moderne og rik 
kulturby, og en rekke skyskrapere danner 
en  n kontrast til Altstadt, den gamle 
delen av byen. Gamlebyen er for øvrg 
nitidig restaurert til fordums prakt etter 

den massive bombingen under 
krigen. 

Frankfurts natteliv er sprudlende, 
og byen er kanskje den eneste i Tyskland som i så henseende kan måle seg med 
Berlin. Det internasjonale tilsnittet gjør Frankfurt til en by som lokker til seg 
studenter fra hele verden. Her  nnes både universitet, høyskoler og språkskoler. 
Et opphold i Frankfurt fordrer selvsagt at man også utforsker byen og bruker 
tysken man lærer. Det hører med å slå seg ned på en av de mange kafeene, 
og kanskje nyte spesialiteten Frankfurter Würstchen, en ekte tysk pølse med 
eplesider! 
Skolen arrangerer ulike turer og ut  ukter, i helgene f.eks til Heidelberg eller 
Rhindalen.
 
KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker med 20 leksjoner pr uke

•Terminkurs 13-36 uker med 20 leksjoner pr uke, eller 2-26 uker med 24 leksjoner pr uke. 

•På gjennomsnittsnivå har du mulighet til å ta ulike o   sielle eksamener etter endt kurs.

•Intensivkurs 2-12 uker med 24 leksjoner pr uke 

•Kursstart hver mandag, spesielle startdatoer for nybegynnere

L

TYSKLAND

INNKVARTERING
I tysk vertsfamilie med 
frokost, eller selvhushold, 
alternativt eget rom i delt 
studentleilighet.

INNKVARTERING
Du kan velge mellom 

dobbelt- og enkeltrom m/
halvpensjon hos en tysk 

familie, eller studenthjem 
med kokemuligheter, felles 

dusj, kjøkken og toalett. 
Gangavstand til skolen.

II et av Tysklands vakreste landskaper,  på 
en liten øy i den idylliske Bodensjøen, 
ligger middelalderbyen Lindau. Med årene 
har byen vokst inn på fastlandet, og har nå 

ca 26000 innbyggere. Den lille byen har en fantastisk beliggenhet på grensen mellom 
Tyskland, Østerrike og Sveits, med kort vei også til Liechtenstein.  Mot sør har man en 
fantastisk utsikt over de snødekte alpene. Byen har en rik historie, og et kulturtilbud 
som man sjelden  nner i byer av denne størrelse. Særlig om sommeren arrangeres 
mange konserter og festivaler. Sjøen innbyr til ulike vannsportaktiviteter, og fjellene 
innbyr til fjellturer, og skiopplevelser om vinteren. 
Den gamle delen av Lindau, som overveiende er bilfri og ligger ute på den 
lille øya, er virkelig en liten perle. Det hersker en lun stemning i de små, 
brosteinsbelagte gatene, og de mange koselige restaurantene serverer en rekke 
tyske spesialiteter.
Skolen i Lindau har et omfattende tilbud av språkkurs for voksne studenter, og 
et stort fritidsprogram til selvkost. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs  2- 24 uker med 20 leksjoner pr uke. Kursstart hver mandag, spesielle datoer for 
nybegynnere 

•Normalkurs pluss, som normalkurs med tillegg av 5 ettermiddagsleksjoner per uke

•Semesterkurs 12 uker Kursopplegg som normalkurs. Helgeut  ukt til München inkludert

Mulighet for å avlegge o   sielle eksamener (ZD/B1, ZDfB/B2, Prüfung B2, Prüfung C1 og 
TestDaF/C1/C2)

•Individuell undervisning. Leksjonene legges opp i henhold til studentens ønsker og 
behov. En skriftlig behovsanalyse foretas i god tid før avreise. Kontakt oss for nærmere 
opplysninger. 

TYSK
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TYSKLAND

Hamburg ligger nord i Tyskland, en kort 
 ytur fra Norge, med nærhet til havet 

og der de tre elvene Elbe, Alster og Bille 
møtes. Bykjernen har to  otte kunstige 
innsjøer og byen sies å ha  est broer i 
hele Europa. Hamburg er på sett og vis en 
pittoresk by, til tross for sin storbykarakter. 
Mange har blitt forelsket i byen og dens 

maritime sjarm, som forfatteren 
Ingvar Ambjørnsen, som har 
bodd her i  ere år.
I Hamburg handler mye om vann. 
Vannsport er byens spesialitet, og mye av bylivet er sentrert rundt havnen og 
havnepromenaden Landungsbrücken. De to innsjøene i sentrum er byboernes 
rekreasjonssted, enten de benyttes aktivt for seiling og roing, eller bare danner 
rammen rundt butikker, restauranter, kafeer og trivelige tyske ølkneiper. Det 
 nnes mange monumenter fra Hansatiden, da Hamburg var et knutepunkt for 
europeisk handel. Byen assosieres ofte også med gaten Reeperbahn i den 
fargerike bydelen St Pauli, en gang kalt «verdens syndigste gate»

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker med 20 leksjoner pr uke 

•Intensivkurs med 24 leksjoner pr uke

•Premiumkurs med 28 leksjoner pr uke  

•Det tilbys også kurs med bare individuelle timer (1-8 uker), kurs i forretningstysk, kurs med 
praksisplass og lærerkurs for tysklærere.

INNKVARTERING
I tysk vertsfamilie med 
frokost eller halvpensjon, 
enkeltrom eller dobbeltrom. Du 
kan også bo i privat rom uten 
måltider eller på hotell.

M

TYSKLAND

INNKVARTERING
I vertsfamilie med frokost 

eller halvpensjon alternativt 
egen studioleilighet 

for 1-2 personer i 
leilighetskompleks, eller delt 

studentleilighet med andre 
studenter.

I den bayerske hovedstaden München 
lever folkloretradisjoner och ompa-ompa-
musikk side om side med designerbutikker 
i nyskapende bymiljøer. Gemyttlige 

München i Syd-Tyskland syder av liv og varm atmosfære der den ligger ved foten av 
Alpene. Byen kan som en av Tysklands største universitetsbyer skryte av et ypperlig 
kultur- og underholdningstilbud. Og øl selvsagt. Ølbryggingen drives til ytterste 
perfeksjon av de mange bryggeriene, og når sitt høydepunkt under Oktoberfesten, en 
16 dager lang ølfestival som er verdens største i sitt slag.
Om man vil ta en liten pause fra det pulserende bylivet og tyskstudiene,  nnes 
det mange store grøntområder, gallerier og museer der man kan  nne inspirasjon 
og ro. På under en time kommer man seg dessuten opp i Alpene, der man  nner 
koselige små landsbyer, skianlegg i verdenstoppen, og et fantastisk turterreng.
Skolen ligger sentralt i sentrum og har eget aktivitetsprogram som inkluderer 
“Munich highlights”; som f,eks en kulturvisitt til Pinakoteket, en vandring på 
Nymphenburg slott, et besøk på FC Bayern Münchens hjemmebane, og en 
ut  ukt til den berømte engelske parken.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker med 20 leksjoner pr uke

•Terminkurs 13-48 uker med 20 eller 24 leksjoner pr uke. Er du på gjennomsnittsnivå 
kan du ta ulike o   sielle eksamener etter kurset

•Intensivkurs, 2-12 uker med 24 timer pr uke

•Internasjonalt sommeruniversitet i 4 uker – kontakt oss for informasjon

Generelt gjelder kursstart hver mandag, med spesielle startdatoer for nybegynnere.

HAMBURG - TYSKLAND

TYSK
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TYSKLAND

Køln ligger i det store Rhin-området i den 
vestre delen av Tyskland, ikke langt fra 
grensen til Belgia. Byen er regnes som 
den eldste i landet, grunnlagt av romerne 
allerede før Kristus. Den  otte elven 
Rhinen  yter dovent gjennom sentrum. 
Køln er en dynamisk, internasjonal og 
multikulturell by, med en ungdommelig 

og moderne atmosfære. 
Påskekarnevalet i byen er viden 
kjent, da omgjøres alt til en 
gedigen gatefest med et stort 
antall besøkende som vil ta del i gleden. Byens stolte ølbryggeri heter Kölsch, 
og samme navn har også den lokale dialekten. På spøk sies det derfor at Kölsch 
er den eneste dialekten man kan drikke. Og byens innbyggere kjent for å vite å 
hygge seg. 
Du har sikkert også hørt om eau de cologne? Cologne er det engelske og franske 
navnet på Køln, og byen er parfymens fødested. Køln er ellers aller mest berømt 
for sin fantastiske kirke, den enorme Kølnerdomen, som med sine mange tårn 
og spir regnes som det kanskje  otteste kirkebygg i hele Europa. De 157 meter 
høye tårnene er et sikkert holdepunkt som gjør det lett å navigere rundt i byen.
Gatene Schildergasse og Hohe Straße er utmerkede shoppinggater.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-11 uker med 24 leksjoner pr uke

•Terminkurs 12-48 uker med, 24 leksjoner pr uke

•Individuell opplæring 1 uke 20 leksjoner med egen lærer

Kursstart hver mandag, spesielle startdatoer for nybegynnere.

W

ØSTERRIKE

INNKVARTERING
I tysk vertsfamilie med 
frokost eller halvpensjon. 
Alternativt i vertsfamilie uten 
måtider men med tilgang 
kjøkken, eller i delt 
studentleilighet.

INNKVARTERING
I vertsfamilie med frokost 

eller halvpensjon, i enkelt- 
eller dobbeltrom. Alternativt 

delt studentleilighet. 
Om sommeren er også 

studenthjem en mulighet.

Kanskje du heller vil vurdere å ta ditt 
tyskkurs i Østerrike? Det er det mange 
gode grunner til. Hele 60 prosent av landet 
er dominert av Alpene, og forholdene for 

fjellvandring og vintersport er de beste. 
Skjønnhet og sjarm er ord som blir brukt om Wien. Studerer du tysk i den østerrikske 
hovedstaden be  nner du deg i en av Europas ypperste kunst- og kulturbyer. Wien byr på 
koselige spisesteder, storslåtte severdigheter og et hyggelig uteliv, men også  ott natur 
og nærhet til alpine utfoldelser. 
Samtidig be  nner du deg svært sentralt i forhold til andre severdige byer. Det er 
kort vei til for eksempel Venezia, Budapest og Praha, og Bratislava, hovedstaden 
i Slovakia, er bare 6 mil unna. 
Wien er scene for all slags musikk- og teatervirksomhet. Praktbygg som St. 
Stephens katedral og Statsoperaen, og store parker som Stadtspark, gir byen en 
spesiell og unik atmosfære.  
Selvsagt også med bidrag fra Schönbrunn slott, kanskje byens største 
attraksjon.
I Wien kan du nå studere tysk med støtte fra Lånekassen. Kravet er at du tar den 
o   sielle eksamen som heter the Austrian German Language Diploma (OSD). Eksamen 
kan tas på 2 nivåer, og Lånekassen aksepterer begge.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 13 uker med 20 (+5) leksjoner pr uke. På slutten suppleres normalkurset 
med eksamensforberedende kurs bestående av 8 leksjoner pr uke. Kursstart en gang i 
måneden. Det kreves noe forkunnskaper for å kunne bestå eksamen. Kurset kan eventuelt 
forlenges.

TYSK
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Dostojevskijs «Forbrytelse og stra  », en av historiens mest kjente romaner, er dypt 
forankret i St. Petersburgs gater og smug, og årlig er byen vertskap for over 50 
internasjonale festivaler. Byens anerkjente  lharmoni-orkester og Mariinskij-teater 
har alltid fremførelser av verdensklasse. 

I St.Petersburg må du selvsagt oppleve Vinterpalasset, også kalt Eremitasjen. Dette er 
et av verdens største og mest overveldende museer. Med drøyt tre millioner objekter 
kan du med fordel besøke Eremitasjen mange ganger, og heller prioritere hvilke rom 
du vil se. For eksempel  nnes en stor samling italiensk renessansekunst i palassets 2. 
etasje. Vinterpalasset var forøvrig tsarens bolig frem til den russiske revolusjon.

Paradegaten Nevski Prospekt går gjennom hele sentrum, den er svært bred og over 
4 kilometer lang. Her kan du bokstavlig talt rusle gjennom russisk historie, studere 
storslått arkitektur, shoppe i det store kjøpesenteret Gostiny Dvor eller mathallen 
Yeliseevskiy Gastronom, glede deg over gateunderholdning eller bare nyte synet av 
dagliglivet fra et lite kafébord. 
Langs Nevski Prospekt ligger også Stroganov-palasset og Kazan-katedralen. 
For kuriositetens skyld kan det også være interessant å besøke Det Russiske 
Vodkamuseet, den tradisjonsrike sterkdrikken har fått sitt eget museum i St.Petersburg.

Skolen arrangerer en rekke ekskursjoner til severdigheter og kulturarrangementer 
hele året, og hjelper deg også til å  nne fram på egenhånd!

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-13 uker med 20 leksjoner 
pr uke. Gjennomsnittlig 5 deltagere. 

Tilbys på alle nivåer, også totalt 
nybegynner. Det forutsettes 
imidlertid at man er fortrolig 
med det kyrilliske alfabetet på 
forhånd. 
•Intensivkurs 2-13 uker med 20 
leksjoner pr uke + 5 leksjoner 
med valgfritt tema pr uke.  

•Individuell undervisning  Kontakt 
oss for nærmere opplysninger.
•Academic Year Kontakt oss for nærmere 

opplysninger.
•Kurs med TRKI-eksamen og 
støtte fra Lånekassen. I Russland 

heter den o   sielle eksamen 
TRKI state exam. Eksamen gis på 

4 ulike nivå og kan tas 6 ganger 
i året. For å kunne få støtte fra 
Lånekassen må du melde deg opp 
til denne eksamen. 
Kursopplegget er 13 uker 
normalkurs med 20 leksjoner pr 
uke. På slutten av kursperioden 
suppleres normalkurset 
med TRKI Exam Preparation 
Module bestående av 5 
individuelle leksjoner per 

uke. Kontakt oss for startdatoer 
og eksamensdatoer. Det kreves visse 
forkunnskaper i russisk for å kunne bestå 
eksamen. Kursperioden kan eventuelt 
forlenges. 
Det er viktig å melde seg på i god tid, da 
det tar tid å få studentvisum.

INNKVARTERING
Privat innkvartering (enkeltrom) med 
halvpensjon hos en russisk familie, 
eller leilighet, eventuelt hotell.

ST. PETERSBURGST. PETERSBURG

Romantiske St Petersburg ved 
Østersjøen er et strålende 

sted å studere russisk. Byen er 
grunnlagt av Peter den store 
og ganske overdådig der den 

ligger ved elven Nevas utløp. Her 
danner imponerende museer 

og prakfulle bygninger en 
perfekt ramme rundt et levende 

kulturliv. 
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RUSSLAND

Verdensmetropolen Moskva med sine 
12 millioner innbyggere er Russlands 
økonomiske og politiske sentrum. Her 
møtes Europa og Asia, russiske tradisjoner 
og vestlig fremtidsoptimisme. Den 
Røde Plass, Kreml og Leninmausoleet er 
kjente og obligatoriske severdigheter, 
men byen er etterhvert også full av 

luksuriøse shoppingmuligheter og 
restauranter som vil tilfredsstille 
den mest kresne. Maktbastionen 
i det gamle Sovjetunionen har 
utviklet seg til en moderne europeisk hovedstad.
Skolen ligger sentralt plassert, slik at du har nærhet til det russiske storbylivet. 
Ukentlig arrangeres sosiale og kulturelle aktiviteter til selvkost, og ut  ukter 
til severdigheter som for eksempel Vasilijkatedralen ved Den Røde plass. Om 
sommeren legges det noen ganger opp til helgebesøk på en såkalt ”dacha”; eller 
”vetcherinkas”, små sammenkomster med kaviar, drikke og russiske folkesanger. 
Å delta på fritidsaktivitetene er en måte å nærme seg den russiske kulturen på, 
og få ut mer av språkreisen.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-13 uker med 20 leksjoner pr uke. Gjennomsnittlig 5 deltagere. Tilbys 

på alle nivåer, også totalt nybegynner. Det forutsettes imidlertid at man er fortrolig med det 
kyrilliske alfabetet på forhånd.   
•Intensivkurs 2-13 uker med 20 leksjoner pr uke + 5 leksjoner med valgfritt tema pr uke.  

•Individuell undervisning  Kontakt oss for nærmere opplysninger.
•Academic Year Kontakt oss for nærmere opplysninger.

•Kurs med TRKI-eksamen og støtte fra Lånekassen.

Se under St.Petersburg for nærmere informasjon.

K

UKRAINA

INNKVARTERING
Privat innkvartering 
(enkeltrom) med 
halvpensjon hos en russisk 
familie, eller leilighet, eventuelt 
hotell.

INNKVARTERING
I russisktalende vertsfamilie 
med eget rom og halv- eller 

helpensjon.  Alternativt i 
egen leilighet, eller i delt 

studentleilighet med eget 
soverom.

Vil du studere russisk, er det et spennende 
alternativ å gjøre det i Kiev, hovedstaden 
i Ukraina. Ukraina er Europas nest største 
land og Kiev er en ren, pen og hyggelig 

storby med mange grønne lunger, og ikke minst  otte badestrender langs elva Dnjepr, 
som renner gjennom byen. Mange ser på Kiev som en av de mest fascinerende byene i 
Øst-Europa. Den har en gripende og interessant historie. Med sitt krylliske alfabet og sine 
gyldne løkkupler er den også litt eksotisk.
Det er få byer som har  ere storslåtte kirker enn Kiev, og en av de vakreste er 
St. Vladimirkatedralen, med enorme mengder gull og relikvier i tillegg til  ott 
billedkunst.
Hovedgaten i Kiev heter Khreshchatyk. I helgene sperres den for biler og omgjøres 
til en stor underholdningsaveny, med konserter, teaterforestillinger, og ulike 
konkurranser. Det er med andre ord mye underholdning om man sitter på en av 
de mange trivelige uteserveringene her.
Byens største attraksjon er nok Grotteklosteret. Dette er egentlig et område med 
 ere katedraler, kirker, klokketårn og lignende, hvor spennende underjordiske 

grotter blant annet huser mumi  serte munker i glasskister. Stedet er oppfattet som 
svært hellig av de ortodokse kristne.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs med 20 leksjoner pr uke, minimum 1 uke. Fire av leksjonene kan bli 
erstattet med to individuelle leksjoner  
•Individuell opplæring en til en, eller maksimalt 3 studenter og lærer. 10, 15, 20, eller 30 
leksjoner pr uke 
•Kombinasjonskurs med gruppetimer samt individuelle timer i tillegg, 20 + 5 eller 10 
leksjoner pr uke. Alle nivåer.
•Egne sommerkurs, kurs i forretningsrussisk og andre skreddersydde språkkurs
•Eksamensforberedende kurs for o  entlig godkjent TORFL-eksamen (Russisk som fremmedspråk)

RUSSISK
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JAPAN

Man kan assossiere mye med Japan: 
Sushi, Manga, Samuraier, sumobryting, 
biler og elektriske apparater.  Sikkert er 
det i hvertfall at Japan har en sterk og 
godt bevart kulturarv, her  nnes mange 
gamle templer og borger, men også skikk 
og bruk er svært knyttet opp mot gamle 
tradisjoner.

Mange lokkes og fascineres 
forståelig nok av den japanske 
kulturen, og et opphold ved 
språkskolen vår i Tokyo er et 
godt sted å lære både språket og menneskene å kjenne. 
Tokyo er en av verdens største byer og har et enormt tilbud av nær sagt alt 
mulig. Større avstander enn vi kanskje er vant med blir ikke så store likevel med 
et meget velutviklet t-banenett. 
Husk å få tatt del i en typisk japansk te-sesemoni, der man skal etterleve de  re 
verdiene respekt, ro, harmoni og renhet. 
Et besøk i mote- og shoppingstrøket Harajuku er obligatorisk når du først er i 
Tokyo. Dette er et sted innbyggerne går for å bli sett; en eventyrlig, spontan 
gateparade av rare antrekk og utkledninger – søndager er den beste dagen! 
Tokyo er et sted man reiser kanskje bare en gang i livet, og et språkkurs her vil 
gi en svært minnerik erfaring. 
Skolen er godt kjent med vestlige studenter, og regnes for å holde svært høy 

kvalitet. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 10-40 uker med 20 leksjoner pr uke. 

•Månedskurs, 20 leksjoner pr uke i 3 eller 4 uker. 

Spesielle  startdatoer, kontakt oss for detaljer og  ere opplysninger. 

INNKVARTERING
Det vanligste er å bo på 
japansk Guest House, i 
enkeltrom med selvhushold. 
Også mulighet for innkvartering 
på hotell og internat. 
Familieinnkvartering kan 
arrangeres.

K

EGYPT

INNKVARTERING
På et av skolens internater, 

i delt studentleilighet, eller 
på hotell

Arabisk er verdens fjerde største språk. Vil 
du bli en av dem som behersker det?
En språkreise til Egypt og hovedstaden 
Kairo leder tankene mot pyramider, 

eksotisk krydder, magedans, folkevrimmel og mumier. Egypt ligger i Afrikas nordøstre 
hjørne, og her ble en av verdens første sivilisasjoner reist. Bygninger som egypterne 
bygget for svimlende 5000 år siden, kan fortsatt oppleves. Pyramidene er de mest 
kjente, og regnes som et av verdens syv underverker. Egypt genser til Rødehavet, som 
har verdens nordligste korallrev, med en undervannsverden uten sidestykke. Her er 
dykking mer en livsstil enn en sport. 
For deg som vil lære deg arabisk i et genuint miljø, kan vi anbefale vår ambisiøse 
samarbeidsskole i Kairo. Her mangler du ikke aktiviteter å ta deg til på fritiden 
heller; skolen ordner med en hel del ut  ukter, for eksempel til Giza-pyramidene, 
Sakkara, Memphis og Dashour, den muslimske delen och den koptiske delen 
av Kairo, samt båtturer på Nilen. Skolen har en  n beliggenhet i byen og 
tilbyr opplæring i arabisk på alle nivåer. Det kurses både i ECA - Egyptian 
Colloquial Arabic (talespråk) og MSA - Modern Standard Arabic (skriftspråk), 
samt kombinasjoner av disse. Kursene du kan ta er en kombinasjon av begge 
variantene, da begge trengs for komplettere kunnskapene i språket.
For å studere i Egypt trenger du turistvisum som du kan søke om på Egypts 
ambassade, eller ved innreise. Passet ditt må være gyldig i minst seks måneder 
fremover i tid ved innreise til Egypt. 

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 4-12 uker med 25 leksjoner pr uke. Egen nivåtest, undervisning søndag-
torsdag.

•Terminkurs 13-36 uker med 25 leksjoner pr uke. Ellers som for normalkurs. Kontakt oss for 
mer informasjon og startdatoer.

TOKYO - JAPAN

JAPANSK  /  ARABISK
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KINA

Kina er verdens mest folkerike land, og 
mandarinkinesisk er i særklasse verdens 
største språk. Den kinesiske økonomien 
har i mange år vært blant verdens mest 
fremgangsrike. Men tross i all fremgang og 
vekst og modernisering har ikke kineserne 
glemt sine røtter. Vi snakker tross alt om 
en av verdens eldste sivilisasjoner, med 

en utrolig historierikdom og kultur.
Kina er et stort land som krever 
tid. En reise hit kan by på 
skjellsettende opplevelser som 
gjør at du kommer tilbake sterkere, smartere, og med mer sinnsro. Og selvsagt 
dyktigere i det kinesisk språket!

Du har nå muligheten til å lære språket og bli kjent med landet og kulturen i OL-
byen Bejing. Bejing er Kinas politiske og kulturelle hovedstad. Byen ble vesentlig 
fornyet og oppgradert i forbindelse med forberedelsene til OL, men ennå  nnes 
gamle og genuine boområder. 
Byen har en rekke interessante severdigheter som er vel verdt et besøk, hvorav 
“Den forbudte by” og Den himmelske freds plass kanskje er de to mest kjente. 

 KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker med 20 leksjoner pr uke

•Intensivkurs 2-12 uker med 30 leksjoner pr uke

•Ulike kombinasjonskurs, blant annet med praksisplass, er mulig. 

Kontakt oss for nærmere opplysninger. 

Spesielle startdatoer for normalkurset 

S

KINA

INNKVARTERING
Du kan bo hos en 
vertsfamilie i enkeltrom 
med halvpensjon, eller delt 
leilighet i enkeltrom. 

Det  nnes også 
studioleiligheter.

INNKVARTERING
Du kan bo hos en 

vertsfamilie i enkeltrom 
med halvpensjon, eller delt 

leilighet i enkeltrom. 

Det  nnes også 
studioleiligheter. 

Vårt andre alternativ i Kina er Shanghai. 
Shanghai anses som Kinas kommersielle 
hovedstad og er også vesentlig 
oppgradert de senere årene. Shanghai er 

verdens største havneby der den ligger ved Yangtse-elvens utløp i Øst-Kinahavet. Elven 
Huangpu, en bielv til Yangtse, deler Shanghai i to. På den ene siden av elven ligger byens 
nye forretningssenter Pudong, med en meget imponerende skyline og skyskrapere 
man knapt ser maken til noe annet sted. På andre siden, langs The Bund, Shanghais 
populære elvepromenade, kan man også se mange gamle bygninger med engelsk og 
fransk arkitektur fra 1800-tallet, da byen hadde store europeiske bosetninger. 

Språkreisebyråets samarbeidsskole har avdeling både i Beijing og i Shanghai, og 
kursopplegg og innkvarteringsalternativ er likt. Skolen ligger meget sentralt i 
begge byene, og tilbyr språkopplæring i kinesisk av meget høy kvalitet.
Både Bejing og Shanghai har mye å by på, så hvilken man velger blir en 
smakssak.

KURSOPPLEGG
•Normalkurs 2-12 uker med 20 leksjoner pr uke

•Intensivkurs 2-12 uker med 30 leksjoner pr uke

•Ulike kombinasjonskurs, blant annet med praksisplass, er mulig. 

Kontakt oss for nærmere opplysninger. 

Spesielle startdatoer for normalkurset 

KINESISK
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Vi har tilbudt språkopplæring «The ILH 
Way» i over 20 år, og vår lange erfaring 
har vist at å studere og samtidig bo hos 
din lærer i hans eller hennes hjem er 
en av de mest e  ektive og hyggeligste 
måtene å lære språk på. 

Du vil bo i din lærers komfortable hjem 
mens du har 15, 20, 25 eller 30 timer pr uke 
(1 time = 60 minutter). Valget er ditt.

Din vertslærer vil gi deg en undervisning 
som passer til deg personlig, som re  ekterer 
dine interesser, og som møter dine behov. 
Den skreddersydde undervisningen vil 
foregå i ditt tempo, noe som igjen vil gi deg 
selvtillit og hjelpe deg til raskere å kunne 
snakke  ytende. 

OPPLEVELSEN MED Å BO I EN 
VERTSFAMILIE

ILH-opplevensen inkluderer full kost 
og losji der du deltar helt og holdent i 
vertsfamiliens (lærerens) familieliv og 
sosiale aktiviteter. I praksis blir du altså 
som en del av familien!

Siden du bor hjemme hos din egen lærer 
og bruker vedkommendes språk hele tiden, 
fortsetter læringsprosessen gjennom 
hele dagen. Den er ikke bare begrenset 

til undervisningstimene, men fortsetter  
under måltider, på turer, og gjennom ulike 
aktiviteter utenom skolen.
Vertsfamilien din blir valgt med dine 
interesser for øyet. Spesielle dietter og 
andre preferanser blir tatt hensyn til.

TOTAL SPRÅKOPPLEVELSE

Lærerens fulle oppmerksomhet er 
garantert fra starten. For å skreddersy 
ditt kurs vil vi ta hensyn til dine interesser, 
ditt språkbehov og dine personlige 
målsettinger.  

Ved å bo i din lærers eget hjem og delta 
i vedkommendes daglige familieliv 
fordyper du deg fullstendig i det språket 
du lærer. Det vil ha en sterk påvirkning på 
læringse  ekten, og samtidig gjøre selve 
læringsopplevelsen morsommere og mer 
sosial.

INTERNATIONAL LANGUAGE HOMESTAYS (ILH)

ILH
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SPRÅKREISEBYRÅET 
TILBYR SPRÅKKURS 
I LÆRERENS EGET 
HJEM I HELE VERDEN 
MED INTERNATIONAL 
LANGUAGE 
HOMESTAYS (ILH)

International
Language
Homestays

ILH-MÅTEN

“ILH har over 20 års erfaring med 
undervisning av studenter med 
svært varierende bakgrunn. ” 

Accreditation



FAGSPRÅK
JOBBSPESIFIKKE KURS

Utviklet for forretningsfolk, fagfolk og 
alle med spesi  kke språkbehov relatert 
til sin jobb. Denne valgmuligheten 
inkluderer forkurs i kundebehandling, 
arbeidsrelatert språktrening og tilpasset 
kursmateriell.  

Spesialtilpasset språkundervisning er 
tilgjengelig uansett behov, for eksempel 
innenfor yrkesområder som jus, bank og 
 nans, regnskap, markedsføring, salg, 

luftfart, medisin etc.

EKSAMENSFORBEREDELSER

Utviklet spesielt for mennesker, 
uansett alder, som forbereder seg til en 
språkeksamen. Inkluderer skreddersydd 
materiell for eksamensforberedelse 

LOKAL STØTTE

Ditt opphold vil bli nøye overvåket og 
støttet fra start til slutt av den lokale 

arrangøren. De er alltid tilgjengelige 
for å hjelpe deg,  uansett spørsmål 
du måtte ha angående kurset eller 
oppholdet. 

Hvert ILH-kurs kan skreddersyes for 
å gjøre opplevelsen din best mulig. 
Alle sportsakiviteter, som golf, tennis, 
hesteriding og dans, samt kulturelle 
aktiviteter, kan bookes før ankomst.

LEGG TIL SIGHTSEEING I LØPET 
AV DITT ILH-KURS
Ved å legge City Plus eller City Experience 
til kurset ditt, kan du kombinere 
sightseeing med læring. Du kan også få 
inkludert en heldagsut  ukt til en annen 
by sammen med læreren din eller en 
annen voksen i familien. Da kan du 
virkelig gå inn lokal kultur, tradisjoner 
og historie i det området du bor. Dette 
gir deg igjen større innsikt i språket du 
studerer.

LEGG TIL LOKAL KULTUR I 
LØPET AV DITT ILH-KURS
Velg tillegget «Activity Plus» og nyt 
en halv dags-, eller en heldagstur til 
en attraksjon i området. Det kan for 
eksempel være en historisk eller kulturell 
severdighet, som du besøker sammen 
med din lærer eller en annen voksen fra 
familien. Dette gir deg en mulighet til å 
lære mer om tradisjonene og kulturen i 
landet du studerer. 

LEGG EN FAVORITTAKTIVITET 
TIL DITT ILH-KURS
Hvis du velger tillegget «Special 
Interest» kan du kombinere læring med 
din favorittaktivitet: som for eksempel, 
hesteriding, golf, dansing, seiling, 
matlaging eller dykking

VÅRE VERTSLÆRERE
Lærerne er valgt ut på bakgrunn av 
sin evne til å få deg til å føle deg som 
hjemme, sin entusiasme og sin ekspertise 
innen en-til-en undervisning. Din alder 
og  bakgrunn, dine ønsker med hensyn 
til språkundervisningen, og eventuelle 
andre ønsker du måtte ha, blir tatt 
hensyn til under vurderingen av hvilken 
vertslærer som passer for akkurat deg. 

“UTFORSK BYEN 
SAMMEN MED 

LÆREREN”

ILH

TILLEGGSMULIGHETER

       Kurssteder
England, Skottland, Irland, Malta, 

Frankrike, Spania, USA, Canada, 

Østerrike, Australia, New Zealand, 

Tyskland, Italia og Japan

       Varighet Ubegrenset

       Forkunnskaper
Egnet for alle, uansett nivå

       Timeantall
15, 20, 25 eller 30 timer per uke

       Kursdatoer Hele året

       Alder Uansett alder       

      

     

   

    

        

ndervisning i læ
rerens eget 

h

51



HØYERE UTDANNING

HØYERE UTDANNING

52

Vi hjelper deg med alt det praktiske 
rundt ditt valg av høyskole eller 
universitet I utlandet; opptakssøknad, 
innkvartering, Lånekassen, visa, 
forsikringer  og mye mer. Du kan få 
hjelp av oss uansett om det gjelder for 
ett enkelt semester, ett år, eller for en 
lengre studieperiode på 3-4 år.  
Vi har spesielt fokus på studieområder 
som business, design, media og 
kommuniksjon, drama og hotell-
ledelse. I tillegg tilbyr vi en rekke 
høyskole- og universitetsstudier, 
hovedsaklig i engelsktalende land. 
Studentene våre kan ta både Bachelor- 
og Mastergrad,  og i tillegg tilbyr vi 
spesielle «Study Abroad»-kurs over ett 
eller to semestre. 

UK – LONDON
Le Cordon Bleu er en legendarisk kokk- og 
restaurantskole som har vært ledende på 
det franske kjøkken siden den ble grunnlagt 
I 1896. Skolen underviser i klassiske franske 
matlagingsteknikker, og lærerne ved skolen 
har hatt hele verden som arbeidsplass. 
De har derfor en enorm kunnskap om, 
og lidenskap for, kokkekunst.  Le Cordon 
Bleu You tilbyr ulike studieretninger, som 
Diplôme de Cuisine, Diplôme de Pâtisserie , 
the Professional Culinary Arts Management 
Program, Bachelor og  Master grad, eller “Le 
Grande Diplôme”, det mest prestisjefylte 
vitnemålet i verden når det gjelder fransk 
kokkekunst.

UK – LONDON
Har du lyst til å studere i et dynamisk, 
internasjonalt miljø ved en av Storbritannias 
fremste handelshøyskoler? London 
School of Business & Finance (LSBF) har 
et samarbeid med Grenoble Graduate 
Business School , og hvis du tar bachelor-
studiet (Bachelor of International Business) 
har du muligheten til å ta det siste året 
ved Grenoble Graduate Business School i 
Frankrike.
Skolens innovative utdanningsprogrammer 
og erfarne lærere vil hjelpe deg å utvikle de 
ferdighetene arbeidsgivere er på jakt etter.
LSBF har investert betydelige ressurser i 
å etablere tett kontakt med næringslivet , 
noe som er med på å gi studentene meget 
gode karrieremulighter. Du kan velge 
ulike former for spesialisering i studiene, 
som internasjonal business, økonomi, 
markedsføring og juss. 
Noen av de populære studiene inkluderer 
Bachelor of International Business  (3 årig),  
Bachelor of Business Management (2-3 
årig), Bachelor of Financial Management  
(2-3 årig),  og Undergraduate Plus  (18-21 
måneder).  Master bygger på Bachelor (1-2 
år ekstra.) 

UK – MANCHESTER
Studér i Manchester i ett år ved Manchester  
Metropolitan University. Studenter fra 
universiteter og høyskoler over hele Norge 
er velkommen, og kan få støtte gjennom 
EUs Erasmus utdanningsprogram.
Vi vil hjelpe deg med å  nne det beste 
studiet for deg. Du bør være komfortabel 
med engelsk som studiespråk.

IRLAND - GALWAY 
Galway Business School vil kunne gi 
deg en uforglemmelig livserfaring og 
læringsopplevelse. Galway på Irlands 
vestkyst er et glimrende sted å studere. 
Byen har et aktivt,  levende kulturliv, mange 
tradisjonelle puber der det spilles all slags 
musikk, restauranter av høy klasse og en 
kalender full av festivaler. Østersfestivalen 
er godt kjent, og ellers inngår festivaler 
med fokus både på diktekunst,  scenekunst, 
musikk, hestesport og seiling. 
Galway Business School tilbyr et innovativt 
spekter av  yrkesrelevante studier og 
modulbaserte enkeltkurs som gjør at man 
kan bygge kompetanse i sitt eget tempo. 

USA - NEW YORK
Begynn på The New York Film Academy 
(NYFA) and vær klar for den mest 
utfordrende og givende opplevelsen i ditt 
liv. Kanskje du  lmer allerede første uken! 
På NYFA får du uovertru  en erfaring som 
forbereder deg på en karriere innen  lm, 
enten det er som regissør, skuespiller, 
produsent, manusforfatter, 3D-animatør 
eller musical-artist.  Filmskolens  loso   
bygger på «learning by doing». Det 
tilbys ettårig utdanning i  blant annet 
 lmproduksjon, drama, 3D-animasjon, TV-

journalistikk, digital foto og spilldesign. 
Du kan også ta et 4-8 uker langt  lm- og 
teaterkurs forut for hvilken som helst av de 
ettårige utdanningene. I alle kursene som 
inkluderer det å lage  lm vil du være med 
på å skrive, være skuespiller , ha regi og 
redigere ca 8  lmer, og få jobbe som en del 
av et crew på mer enn 28 personer.

AUSTRALIA – PERTH
Edith Cowan University  (ECU)og Perth 
Institute of Business and Technology (PIBT)
ECU er et av våre mest populære 
universiteter i Australia, og har campus 
på  re ulike steder i og utenfor Perth. De 
 este av studietilbudene  nner man i 

Joondalup, ca 25 minutter med tog nord for 
byen. Mange studenter går også på Mount 
Lawley, universitetets kreative avdeling, 
der designere, musikere, dansere og 
skuespillere bidrar til å skape en innovativ 
atmosfære. ECU tilbyr også en hotellfaglig 
utdanning som fører frem til tittelen 
Bachelor of International Hotel and Resort 
Management. Flere studier av 1-2 semsters 
varighet er tilgjengelig.
Perth Institute of Business and Technology, 
PIBT, er en høyskole som gir studentene 
en solid platform å stå på før de går ut i 
arbeid eller velger å studere videre mot en 
høyskoletittel eller universitetsgrad. PIBT 
deler campus med Edith Cowan University 
i Perth, og som student ved PIBT har du 
adgang til de samme moderne fasilitetene 
som de som går på universitetet. Mange 
studenter bruker PIBT som et springbrett til 
studier ved Edith Cowan University. 

FRANKRIKE – PARIS
Paris College of Art (PCA) er en av 
toppskolene for design i motebyen Paris. 
Skolen ble grunnlagt i 1921 som et svar 
på Parsons New York, miljøet er fortsatt 
unikt, og hvert år tiltrekker skolen seg 

talenter fra mer enn 40 land. Lærerne er 
kjent i  kunst- eller moteverdenen og har 
en utrolig evne til å inspirere og å utfordre 
deg, alt for å oppfylle skolens målsetting: 
Å gjøre talentfulle studenter om til meget 
suksessrike motedesignere, kunstnere og 
forretningsmenn og kvinner. 
Når Paris blomstrer som mest arrangerer PCA 
hvert år sitt berømte «Year End Show». Da 
fremvises studentarbeider fra alle skolens 
linjer; illustrasjon, kommunikasjonsdesign, 
motedesign, brukskunst, skulpturering, 
fotografering osv. For avgangselevene er 
utstillingen en personlig presentasjon av 
seg selv i sitt nye liv som designer eller 
kunstner.
Velg mellom sommerkurs på 1 ½ -2 
måneder, eller  1-2 “Study Abroad” 
semestre der du studerer det faget du har 
valgt. Du kan også ta hele utdanninger (1-2 
år) som gir vitnemål, som årsstudiet Atelier 
of Art. Dette er forberedende for de som 
ønsker seg en utdanning på Bachelor-nivå. 

SVEITS - NEUCHATEL 
IHTTI School of Hotel Management (IHTTI) 
er en av de mest kjente hotellskolene i 
Sveits, og har ord på seg for å være en av 
de aller mest anerkjente i verden når det 
gjelder hotelledelse. Neuchatel ligger i den 
vestre  delen av landet, og hotellskolen 
 nner du bare noen steinkast fra 

gamlebyen,  togstasjonen, barer, strender, 
universitetsbiblioteket, det kongelige 
slottet og shoppingstrøket.
Alle kursene er på engelsk. Velg mellom 
Swiss Certi  cate in Food & Beverage, 1 
år,  Swiss Diploma in Hotel Operations 
Management & Innovation, 2 år, Swiss 
Higher Diploma in International Hospitality 
Management & Design, 2.5 år, Bachelor i 
Hospitality Management & Design, 3 år, 
eller Post Graduate Diploma in Hospitality 
Management & Design & Luxury Brands.

ITALIA – MILANO, ROMA OG FIRENZE
Scuola Leonardo Da Vinci tilbyr 
universitetsforberedende kurs i både 
Milano, Roma og Firenze, samt forberedende 
kurs for mote og design-høyskoler i Milano 
og Firenze. Kursene har forskjellig varighet. 
Alle begynner i starten av måneden fra 
februar til juli, og alle slutter i slutten av 
august. Du kan velge kurs ut fra hvor mye 
italiensk du kan og forstår. 

ITALIA - MILANO, ROMA, FIRENZE, 
CAGLIARI OG VENEZIA.
Instituto Europeo di Design ( IED), er et av 
de fremste universitetene når det gjelder 
interiørdesign, gra  sk design, motedesign 
og fotogra  . Universitetet har avdelinger i 
fem italienske byer (Milano, Roma, Firenze, 
Cagliari og Venezia), og deres  loso   er 
at teoretisk kunnskap må kompletteres 
med praktisk trening. Den praktiske 
delen av studiet er ofte basert på reelle 
prosjekter i samarbeid med næringslivet. 
Undervisningen foregår på engelsk 
eller italiensk.  Velg mellom 3-4 ukers 
sommerkurs, ett års intensivkurs, eller 3-4 
årig bachelorprogram.



FRIVILLIG ARBEID UTENLANDS
Å delta i frivillig arbeid i utlandet er en fantastisk måte å gjøre noe som både er nyttig 
og som gir mye tilbake, samtidig som du praktiserer språkferdighetene dine. Det er 
utfordrende, morsomt og givende, og du vil lære mye om deg selv og om menneskene 
rundt deg. Skal du jobbe som frivillig kan det være lurt å ta et språkkurs, enten samtidig 
eller på forhånd, slik at du kan hjelpe  til mest mulig e  ektivt. Og det er ingen bedre 
måte å praktisere og videreutvikle språkferdighetene dine enn i den virkeligheten du 
møter som frivillig!
 Språkreisebyrået samarbeider med organisasjonen Global Vision 
International (GVI), som er ansett som en av verdens mest respekterte og anerkjente 
innenfor organisering av frivillig arbeid. Gjennom dette samarbeidet kan vi tilby deg 
muligheten til å jobbe i over 100 prosjekter i 25 land over hele verden, der du kan reise 
og bidra på frivillig grunnlag. 
 Alle som melder seg som frivillige vil få en trygg og givende opplevelse ved 
å delta i prosjekter som virkelig kan utgjøre en forskjell. Samtidig vokser man som 
menneske og ska  er seg verdifulle erfaringer man kan bygge videre på i ettertid.
Prosjektene går over en viss tid og er alltid ment å være bærekraftige. 70% av pengene 
de frivillige bidrar med gjennom sin frivillighet videreføres direkte i nye prosjekter.  
 Oppdag  Afrika, Sør-Amerika eller Asia og utforsk eksotiske land, samtidig som 
du er med og gjør en innsats for dyr, natur eller lokalbefolkning. En typisk stasjonering 
varer fra 6 til 12 uker. 
Vi kan som oftest tilby et språkkurs på det stedet du velger, før du begynner på selve 
arbeidet.  

Nedenfor ser du bare noen få eksempler på prosjekter vi kan tilby deg å jobbe i.
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•Undervisning av barn med base i Quepos, 
ca 3,5 timer fra hovedstaden San Jose. 
•Regnskogsekspedisjon blant ville dyr 
utgangspunkt i Tortuguero nasjonalpark. 

•Dykker ekspedisjon med base i Sian 
Ka’an Biosphere reservat  sør for Playa del 
Carmen •Praksisplass (6 måneder)  ved 
dykkerskole i Sian Ka’an – med på dykker  
og forskningsekspedisjon i Det Karibiske 
Hav •Barnehjelpsarbeid i Playa del Carmen 
(i samarbeid med Save the Children)

•Undervisning med base i Kerala 
(undervisning på en rekke områder; idrett, 
helse og miljø etc.)

•Praksisplass (6 måneder) på dykkerskole  
•Feltekspedisjon med fokus på naturvern

•Undervisning i Cape Town (også en rekke 
muligheter for barnehjelpsarbeid, eller 
deltakelse i idretts  eller kunstprosjekter)  
•Dyrevernekspedisjoner blant ville dyr  (I 
Limpopo eller Kwa Zulu Natal)

•Phang Gna   en rekke prosjekter basert på 
miljø eller samfunnsengasjement 

•Prosjekter og oppdrag basert på lokale 
behov
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KURSENE
Kurslitteratur er i enkelte tilfeller inkludert 
i prisen, men det vanligste er at du får låne 
bøker eller må kjøpe dem til selvkost. 
Innkvartering er tilgjengelig fra dagen før 
kurset starter, til dagen etter kursets slutt
Det første kursdagen foretar skolen 
vanligvis en test for å vurdere deltakernes 
forkunnskaper. På bakgrunn av denne 
testen plasseres deltakerne i en passende 
undervisningsgruppe.
Velger du å bo en familie, vil du som regel 
være den eneste fra Norge. Hvis du likevel 
ønsker å bo sammen med en bestemt 
person, kan dette normalt ordnes. Bor 
du i leilighet eller et annet av skolens 
innkvarteringssteder, forsøker man å 
blande nasjonalitetene så godt som mulig.
På alle kurs får du kursbevis, i noen tilfeller 
også karakterer. Etter de lengre kursene 
er det ofte mulig å avlegge en prøve for 
o  entlige språkdiplomer.

PÅMELDING
Ferdig utfylt påmeldingsblankett returneres 
til oss. Samtidig som du sender oss 
påmeldingen setter du inn et depositum på 
kr 1250 på vår bankkonto 9590.31.40403. 
Depositumet utgjør en del av kursprisen, 
men refunderes ikke ved avbestilling. I 
tillegg til ditt eget navn og adresse angir 
du kursstedet på innbetalingen. Frivillig 
avbestillingsforsikring på kr 250 kommer 
evt i tillegg. (totalt kr 1500). Påmeldingen 
vil ikke bli e  ektuert før depositumet er 
betalt.
Når vi har mottatt din påmelding sender 
vi deg en bekreftelse, samt ytterligere 
informasjon om kurset, innkvartering, 
forsikringer m.m. Restbeløpet skal være 
betalt senest 30 dager før kursstart. Dersom 
du melder deg på senere enn 30 dager før 

kursstart må du betale hele kursprisen så 
snart vi kan bekrefte at du har fått plass på 
det ønskede kurset.
Reisen er ikke inkludert i prisen.
På kursstedet er det skolen som står for 
de praktiske arrangementene. Dette skjer 
som regel gjennom skolens sekretariat, 
eller en leder som har til oppgave å ta 
hånd om deltakerne. Her i Norge er vi alltid 
tilgjengelige for å gi  ere opplysninger 
eller løse eventuelle problemer.

AVBESTILLING / ENDRING
Om du av en eller annen grunn skulle bli 
forhindret fra å reise, gjelder følgende 
regler:
Avbestilling skal skje skriftlig. Hvis du 
avbestiller reisen mer enn 30 dager 
før kursstart, betaler vi tilbake kurs- 
og påmeldingsavgift, med unntak av 
depositumet.
Avbestiller du mellom 30 og 14 dager før 
kursstart, tilbakebetales kursavgften med 
fradrag av kr 1500. Kommer avbestillingen 
senere enn 14 dager, men innen 3 virkedager 
før kursstart, betaler vi tilbake kursprisen 
fratrukket våre utgifter, minimum kr 
1500. Du vil alltd få tilbake minst 50% av 
kursprisen. Ved avbestilling senere enn 
3 virkedager før kursstart, tilbakebetales 
ikke kursavgiften. Ved ombestilling eller 
endring av kursarrangement beregnes 
en avgift på kr 500. Det vil ikke bli gitt 
refusjondersom påbegynt kurs avbrytes i 
kursperioden, uansett årsak.

AVBESTILLINGSFORSIKRING
Du kan forsikre deg mot 
avbestillingskostnader ved å tegne en 
avbestillingsforsikring på kr 250.
Forsikringen gjelder ved akutt sykdom, 
ulykker eller dødsfall for den påmeldte eller 

i nærmeste familie. (ektefelle/samboer, 
barn, søsken eller foreldre). Hvis du må 
avbestille, vil vi tilbakebetale samtlige 
kurskostnader fratrukket depositumet. 
Avbestilling må skje senest én virkedag før 
kurset starter, og må kunne dokumenteres 
med legeerklæring.

VALUTAKURSER OG ANSVAR
Vi forbeholder oss retten til å endre 
opplysninger i brosjyren før bestilling 
bekreftes for kursdeltaker. Vi reserverer 
oss for trykkfeil og endringer i kursplaner, 
fritidsprogrammer etc. som skolene vedtar 
lokalt, og for kostnadsendringer utenfor 
vår kontroll, som nye skatter, avgifter, 
valutakursstigninger m.m. 
Språkreisebyrået fraskriver seg ansvar 
for enhver skade som måtte ramme 
kursdeltakeren under kursoppholdet. 
Eventuelle klager skal i første rekke rettes 
skriftlig til skolen uten forsinkelse, til oss 
hvis klagen ikke fører frem. Klager som 
ikke er behandlet eller rettet opp på stedet 
før oppholdet er avsluttet, skal sendes 
til Språkreisebyrået skriftlig senest én 
måned etter at kurset er avsluttet. Klager 
som ikke er forelagt skolen skriftlig før de 
stiles til Språkreisebyrået, vil under ingen 
omstendighet imøtekommes.

Er du interessert i et lengre studieopphold på en av 
våre internasjonale språkskoler? Da er kanskje språklig 
tilretteleggingssemester noe for deg!

SPRÅKLIG TILRETTELEGGINGSSEMESTER
er tiltenkt de som planlegger høyere gradsutdanning som gir rett 
til støtte i det landet de skal studere. I søknaden til Lånekassen må 
du opplyse hvilket studium det dreier seg om, det vil si hvilken 
grad du planlegger å ta etter avsluttende språkstudier, og ved 
hvilket lærested.
Språkstudiene må vare minst 3 måneder med mins 15 
undervisningstimer pr uke. Støtten gjelder ikke engelskspråklige 
land. Du får vanlig basisstøtte etter Lånekassens generelle regler. 
Når du begynner på gradsutdanningen, blir 40% gjort om til 
utdanningsstipend. Hvis du ikke fortsetter studiene blir støtten 
stående som lån.
Lånekassen krever til vanlig at du tar språkkurset ved et universitet, 
men også private skoler vil kunne bli godkjent. Det kreves da 
at du tar en o  entlig språkeksamen, og at skolen er godkjent av 

utdanningsmyndighetene.
Språkreisebyrået samarbeider med skoler i Spania, Frankrike, Italia, 
Tyskland, Østerrike, Portugal og Russland som har kursopplegg 
som kvali  serer for støtte, og som er attraktive studiesteder med 
høy kvalitet.

SPRÅKSTIPEND 
Har du kommet inn på en fagutdanning i utlandet (ikke 
engelskspråklig) som gir rett til støtte, kan du få stipend til 
forberedende språkkurs. Vilkårene er at kurset varer i minst 4 uker, 
med minimum 15 undervisningstimer pr uke. Du må til vanlig ta 
kurset i landet du skal ta selve utdanningen. Det er en forutsetning 
at du tar språkkurset 
før du begynner på 
fagutdanningen.Det 
er en forutsetning at 
du tar språkkurset 
før du begynner på 
fagutdanningen.

GENERELLE VILKÅR
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NNavn:

Født:F Kjønnn:

:Gateadresse:

Postnr./-sted:

mom bil: Tlf. privat/m beid:Tlf. arbeid

t:E-post:

Stilling:Sti

Nasjonalitlitet:

KoKontaktperson i Norge i kursperioden (nærmeste pårørende):

Adresse:

ssted:Kursste

Tlf. privatrivat/mobil: Tlf. arbeid:

Tidspunkt, fra - til:

Ev. undervisningsalternativer stypepe, antall timer per uke etc.)(kurstyp :

Innkvartering og måltider:

Kurspris:

Sted og dated og dato, underserskrift:

Har du fått undervisning i dette språket før?

Ja      Nei 

Hvis ja: når, hva slags og omtrent hvor lenge?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hvordan har du tenkt å reise?

Tog     Fly     Bil     Buss     Annet

Hvor har du hørt om Språkreisebyrået?
 Bekjente
 Søkte på nettet        Søkemotor:
     Søkeord: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fra annen hjemmeside   Side/portal:
Annonse i avis/tidsskrift   Spesi  ser:
Telefonkatalogen/Gule sider
Messe         Spesi  ser:
Har reist med Språkreisebyrået før
Skole/universitet
Annet    Spesi  ser:

Planlegger du å søke om lån/stipend fra Lånekassen?

Ja      Nei 

Røyker du?

Ja      Nei

Har du allergi, kronisk sykdom, handikap e.l. som
kursarrangør bør vite om?

Hvis ja, spesi  sér: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ønsker du avbestillingsforsikring?

Ja      Nei

Depositum kr 1250 pluss eventuelt avbestillings 
forsikring kr 250 er innbetalt på kontonummer 
9590.31.40403

den (dato): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      

Ekstra opplysninger/ønsker:



     Språkreiser for - Studenter - Voksne - Ungdommer - Seniorer - Næringsliv    

Språkreisebyrået as
Møllergata 6

0179 Oslo

E- : info@sprakreisebyraet.no

T : 23 35 82 50
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