
Boston 2020
 SprogPlus

2

Kurser uger

Fotografering 5.800

Dans 2.970 830

Musik 7.385 3.005

Yoga 3.660 1.175

Sprogskolen tilbyder desuden følgende kurser:

- Undervisningsmaterialer

- Bundgård Sprogrejsers service før - under - efter rejsen

12 niveauer (A1-C2)

- Test af niveau ved ankomst

Intensive kurser, Erhvervskursus, Eksamensforberedelse, IELTS- og TOEFL-forberedelse, Akademisk semester og år, SprogPlus aktiviteter for 50+,  

junior- og teenagekurser. Indkvartering hos værtsfamilie med kvartpension (morgenmad) også muligt. Indkvartering i delelejlighed, egen lejlighed 

ligeledes muligt. 

Prisen inkluderer:

Start dato

Hver        

mandag

Pr. ekstra 

uge
Beskrivelse

Flere guidede ture på museer, historiske bydele og sights. En 2-timers 

fotogennemgang. Appel fotobog med dine færdige billeder. 

Daglig deltagelse i en danseklasse (mandag-fredag). Ubegrænset 

deltagelse i fælles danse. 

4 specialiserede engelsklektioner, 4 en-timers lektioner i instrumental 

instruktion og 4 live koncerter.

Ubegrænset adgang til yogatimer. Inkluderer samtale med yogatræner 

og rundvisning i yogastudio samt lån af måtte, taske, vandflaske og 

Ikke muligt

Flybillet Beregnes efter valg

Rejseforsikring Beregnes efter valg

1/1, 20/1, 17/2, 20/4, 25/5, 7/9, 12/10, 26/11, 26/11 og 24/12

Tilkøb
Afhentning i Los Angeles lufthavn pr. vej 1.035

Lufthavnstransport Los Angeles lufthavn t/retur 2.005

SprogPlus er en mulighed for at dyrke en interesse samtidig med, at du tager et sprogkursus. Kurserne er som min. 2 ugers varighed 

og kan kombineres med andre kurser, hvis du ønsker et længre ophold. Kurset købes i tillæg til sprogkursus og indkvartering. 

Bundgård Sprogrejsers flybestillingsgebyr 600

Maks. 12 kursister pr. hold. Maks. 14 i juli og august.

Anbefalede startdatoer:

6/1, 3/2, 2/3, 30/3, 27/4, 25/5, 22/6, 6/7, 20/7, 3/8, 17/8, 14/9, 12/10, 9/11 og 7/12

Minimumsalder:

16 år

Nationale helligdage, hvor sprogskolen er lukket. Skolen kompenserer ikke for tabt 

undervisning på disse dage:

- Kursus som valgt

- Kursusbevis

Øvrige informationer

Undervisningen:

1 lektion er på 50 min.

Ekspres levering af I-20 til søgning af student visa 520

Enelektion (min. 10 lektioner i alt over hele kursusperioden): Pr. lektion 625

Priserne er vejledende og i danske kroner. Bundgård Sprogrejser ApS. tager forbehold for valutaændringer, trykfejl eller 

prisændringer, som Bundgård Sprogrejser Aps. ikke har indflydelse på. 

Bundgård Sprogrejser ApS - Storegade 35 - 6780 Skærbæk - Tlf.: 74750844 - mail@bundgaard-rejser.dk - www.bundgaard-

rejser.dk


