SprogPlus aktiviteter
2018 - 16-22 år
SprogPlus 16-22 år er en sprogrejse for dig fra 16 år, som gerne vil kombinere dit sprogkursus med ugentlige
aktiviteter og udflugter samtidig med, at du selv kan bestemme din fritid enkelte dage om ugen.

Engelsk
Cambridge 16-19 år
Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel
nord for London. Cambridge universitet består af flere colleges, der
alle samlet kaldes Cambridge University. Sprogskolen er indrettet
på Ridley Hall College, som er en del af Cambridge University. Du
kan nå centrum af Cambridge inden for 5-10 minutters gang fra
skolen. Du bor på kollegium på skolen eller en kort gåtur derfra.
Kollegiet består hovedsageligt af eneværelser. Det er et must under
dit besøg i Cambridge at punte på floden i en af de fladbundede
både, hvor man stager sig frem. Ankomst og afrejse søndag.
Dit kursus kan kombineres med en IELTS-eksamen eller temaet
Cambridge University Discovery
Datoer:
2 uger

3 uger

4 uger

18.635 25.010 28.035

Hver søndag i perioden 1/7 - 26/8

Prisen inkluderer: 20 eller 28 lektioner pr. uge på niveauinddelte
hold, undervisningsmaterialer, indkvartering søndag-søndag på
kollegium i eneværelse med helpension, lufthavnstransport
(Heathrow og Stansted) t/retur og aktivitets- og udflugtsprogram.

Bournemouth 16-20 år
Det siges, at Bournemouth er den by i England, som har flest
solskinstimer, så der skulle være gode chancer for at slikke sol på
en af de bedste og længste sandstrande i England. Du går på en af
de største sprogskoler i byen med få minutters gang til både
shopping i gågaderne og afslapning i en af de to store parker midt i
byen. Du bor på deleværelse hos en engelsk værtsfamilie.
Undervisningen skifter mellem for- og eftermiddag.
Aktivitetsprogram tilbydes man-fredag samt 2 aftener pr. uge. Der
er desuden inkluderet en udflugt pr. uge til f.eks. London eller
Oxford. Du kan tilkøbe ekstra aktiviteter og udflugter.
Datoer:
2 uger

3 uger

4 uger

13.415 18.360 23.300

Hver søndag i perioden 4/6 - 26/8

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, indkvartering hos værtsfamilie søndagsøndag, deleværelse, halvpension på hverdage, helpension med
madpakke/let frokost i weekenden, lufthavnstransport (Heathrow)
t/retur og aktivitets- og udflugtsprogram.

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 forsikringer kan tilkøbes. På nationale helligdage er der ingen undervisning.
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SprogPlus aktiviteter
2018 - 16-22 år
Eastbourne 16-22 år
Eastbourne er en kystby i det sydlige England. Byen byder bl.a. på
en lang strandpromenade, en pier bygget ud i vandet, en skøn
strand, hyggelige caféer og overdækkede forretningsarkader.
Skolen ligger kun få minutters gang fra centrum og
strandpromenaden og afholder sprogkurser af høj kvalitet. Du bor
på eneværelse enten hos en engelsk værtsfamilie eller i delehus
med andre kursister. Hver uge har sprogskolen sørget for to
eftermiddagsaktiviteter samt en halvdagsudflugt (man-, ons- og
fredag).
Datoer: Hver søndag i perioden 24/6 - 26/8

Værtsfam.:
Delehus

(min. 18 år):

2 uger

3 uger

4 uger

11.620

15.720

19.825

11.735

15.890

20.050

Prisen inkluderer: 25 lektioner pr. uge på niveauinddelte hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering søndag til lør/søndag på eneværelse hos værtsfamilie med halvpension/delehus
med andre kursister (min. 18 år) uden pension, lufthavnstransport
(Gatwick) t/retur og aktivitets- og udflugtsprogram.

Brighton 16-22 år
Brighton er den største by syd for London med en flere kilometer
lang strandpromenade. I Brighton finder du forretninger, teatre,
biografer og diskoteker, hvorfor Brighton også kaldes London by the
Sea. Byen er især berømt for The Royal Pavilion, et palads bygget i
indisk stil, og The Lanes, som er en labyrint af smalle gågader med
spændende butikker og hyggelige caféer. Sprogskolen ligger i
Loxdale en kort bustur fra centrum af Brighton. Skolen er indrettet i
en stor hyggelig villa med have, sportshal og kantine. Der er sørget
for en aktivitet pr. hverdag og en heldagsudflugt pr. weekend.
Datoer: Hver søndag i perioden 17/6 - 26/8

Værtsfam.:
Delehus

(min. 18 år):

2 uger

3 uger

4 uger

11.810

16.100

20.390

12.300

16.835

21.375

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge på niveauinddelte hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering søndag-søndag
på eneværelse hos værtsfamilie med halvpension/delehus med
andre kursister (min. 18 år) uden pension, lufthavnstransport
(Gatwick) t/retur og aktivitets- og udflugtsprogram.

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 forsikringer kan tilkøbes. På nationale helligdage er der ingen undervisning.
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