SprogPlus Aktiviteter

13-17 år - 2018
Australien
Noosa 13-17 år
Noosa er et helt unikt område med gyldne strande, krystalklart vand, venlig
lokal befolkning og en afslappet atmosfære, som hviler over byen. Du
kommer til at bo i gåafstand til skole, strand og midtby. Du kan vælge tre
programmer for eftermiddagene: Surfing, tennis eller aktiviteter - et program
med mange forskellige og sjove aktiviteter. Om aftenen kan du hygge dig
sammen med din værtsfamilie, mødes med dine nye internationale venner
på café eller på stranden. Du kommer i hvert fald ikke til at kede dig.

Datoer:

Aktiviteter
Surfing
Tennis

2 uger 3 uger 4 uger 5 uger 6 uger
14.170 18.070 21.970 25.870 29.770
14.170 18.070 21.970 25.870 29.770
14.170 18.070 21.970

Start hver mandag i perioderne: Aktiviteter 26/3 - 6/4, 2/7 - 24/8 og
24/12 - 4/1; Surfing 18/6 - 7/9; Tennis 16/7 - 10/8

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, lufthavnstransport tur/retur, indkvartering hos
værtsfamilie i ene- eller deleværelse med helpension, transport ved
aktiviteter og udflugter.

Byron Bay 13-17 år
Byron Bay er kendt blandt surfere og musikere for at være det mest
afslappede og populære område på Australiens østkyst. Her finder du
skønne strande og de bedste muligheder for at lære at surfe. Programmet i
Byron Bay har surfing som hovedemne, så når du ikke øver dine teknikker
på vandet, kan du lære at forme et surfboard, lære førstehjælp eller lære om
Australiens natur som deres have og strande. Du bor på skolen, hvor der
foregår masser af aktiviteter, når du ikke er i skole eller på vandet.

Datoer: Hver mandag i perioden 18/6 - 7/9 (temaet er surfing)

Surfing

2 uger 3 uger 4 uger
14.170 18.070 21.970

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, surfing 4 gange ugentligt, lufthavnstransport t/retur,
indkvartering kollegium på skolen deleværelse med helpension, transport
ved aktiviteter og udflugter.

Perth 13-17 år
Perth er en moderne by ved Swan River i det vestlige Australien. Den
skønne strand Scarborough Beach ligger i gåafstand fra byen, så du kan ret
hurtig komme ud at boltre dig i bølgerne eller bare ligge og slappe af på
stranden efter skole eller efter en shoppetur. Du har engelsk undervisning
om formiddagen og om eftermiddagen deltager du i det varierede aktivitetsprogram og om aftenen kan du bruge tid sammen med din værtsfamilie eller
deltage i. Der er masser at foretage sig og du vil få mange nye venskaber på
tværs af landegrænser.

Datoer: Hver mandag i perioderne 26/3 - 6/4 og 9/7 - 17/8

Aktiviteter

2 uger 3 uger 4 uger 5 uger 6 uger
14.170 18.070 21.970 25.870 29.770

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, lufthavnstransport tur/retur, indkvartering hos
værtsfamilie i ene- eller deleværelse med helpension, transport ved
aktiviteter og udflugter.

Priserne er vejledende og i danske kroner. Bundgård Sprogrejser ApS tager forbehold for trykfejl og prisændringer forårsaget af
valutaændringer eller andre ændringer, som Bundgård Sprogrejser ApS ikke har indflydelse på. Flybillet og lufthavnstransport kan tilkøbes.
Andre former for indkvartering også muligt. På nationale helligdage er der ingen undervisning.
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