SprogPlus aktiviteter
2018 - 11-17 år
Værtsfamilie i England
York 11 - 17 år
I York kan du opleve det traditionelle England med de smalle gader i
midtbyen, butikker, caféer, pubber, universitet, domkirke, byens torv
og bymuren hele vejen rundt om midtbyen. Der er mange fantastiske
oplevelser i York, som har aner tilbage til vores skandinaviske
vikinger, der i høj grad satte deres præg på byen. Sprogskolen tilbyder
et intensivt kursus og er til dig, der gerne vil have et større udbytte af
sprogrejsen. En del af undervisningen foregår i og omkring York. Du
får en dobbeltlektion to gange ugentligt et sted i York sammen med
dine medkursister. Udover undervisningen arrangerer skolen
aktiviteter og udflugter.
Datoer:
2 uger:

Kr.

12.800

3 uger:

Kr.

18.445

4 uger:

Kr.

24.085

Hver mandag i perioden 24/6 - 2/9

Prisen inkluderer: 30 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, indkvartering søndag-søndag hos en værtsfamilie i
deleværelse, helpension, lufthavnstransport tur/retur (Manchester), lokalt
buskort og aktvitets- og udflugtsprogram

Ramsgate 12 - 17 år
Ramsgate er en skøn engelsk kystby i det sydøstlige England. Det er
en attraktiv by med gode shoppingsmuligheder og en hyggelig
atmosfære med de smukke gamle huse og den livlige lystbådehavn.
Du bor hos en værtsfamilie, hvor du deler værelse med en elev fra et
andet land, og du spiser morgen- og aftensmad hos værtsfamilien.
Langt de fleste værtsfamilier ligger i gåafstand til skolen.
Undervisningen ligger enten om for- eller eftermiddagen, og
aktiviteterne vil så ligge modsat din undervisning. Er du 16 - 17 år kan
du vælge et mere intensivt kursus og lidt mindre aktivitetsprogram.
Datoer:
Periode 1 Periode 2

12 - 17 år
2 uger:
3 uger:
4 uger:

Kr.
Kr.
Kr.

13.540
18.725

12.740
17.530

23.915

22.320

Periode 1: 17/6, 24/6, 1/7, 8/7 og 15/7
Periode 2: 22/7, 29/7, 5/8 og 12/8

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, test af niveau kursusbevis,
undervisningsmaterialer, indkvartering hos en værtsfamilie i deleværelse
(ankomst søndag og afrejse lørdag), helpension, lufthavnstransport t/retur
(Gatwick/Heathrow), 4 eftermiddags- og 4 aftenaktiviteter pr. uge, 1 halvdagsog 1 heldagsudflugt pr. uge.

16 - 17 år
Periode 1
2 uger:

20 lekt.
12.345

26 lekt.
13.140

33 lekt.
13.840

3 uger:
4 uger:

16.930
21.400

18.130
23.115

19.175
24.515

Periode 2
2 uger:
3 uger:
4 uger:

20 lekt.
11.545
15.735
19.805

26 lekt.
12.345
16.930
21.520

33 lekt.
13.040
17.980
22.915

Prisen inkluderer: 20, 26 eller 33 lektioner pr. uge, test af niveau kursusbevis,
undervisningsmaterialer, indkvartering hos en værtsfamilie i deleværelse
(ankomst søndag og afrejse lørdag), helpension, lufthavnstransport t/retur
(Gatwick/Heathrow), 4 eftermiddags- og 5 aftenaktiviteter pr. uge samt 1
heldagsudflugt pr. uge.

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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SprogPlus aktiviteter
2018 - 11-17 år
Cambridge 14 - 16 år
Sprogskolen ligger i den hyggelig by Girton, der er en forstad til
universitetsbyen Cambridge. Du går i skole på byens college og bor hos en
værtsfamilie, hvor du deler værelse med en elev fra et andet land. Langt de
fleste familier bor i gåafstand til skolen. Du spiser morgen-og aftensmad hos
din værtsfamilie og frokost i skolens cafeteria. Udover
engelskundervisningen har du valgfag som drama, kunst og design, dans,
sang, madlavning. Om eftermiddagen kan du deltage i diverse
sportsaktiviterer som basketball, volleyball, fodbold, tennis og cricket. Om
aftenen hygges med bl.a. barbeque, biograf, disko, karaoke og quizaften. Du
skal også på udflugter, hvor du naturligvis skal se nærmere på den skønne
by Cambridge.

Startdatoer:
2 uger

Kr.

17.530

24/6, 8/7 & 22/7

Prisen inkluderer: 26 lektiner pr. uge, test af niveau, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, indkvartering hos en værtsfamilie i deleværelse og
med helpension (ankomst søndag og afrejse lørdag), lufthavnstransport
tur/retur, stort aktivitets- og udflugtsprogram.

Chester 13 - 16 år
Chester er en smuk universitetsby, hvor bymidten er præget af de mange
bindingsværkhuse. Her har du mulighed for at deltage i et sprogkusus på
universitetet. To eftermiddage ugentligt har du projektbaserede aktiviteter om
f.eks. The Beatles. Derudover har du to eftermiddagsaktiviteter om ugen med
f.eks. sport, kunst, drama eller dans. Om aftenen er der også arrangermenter
to gange ugentligt med f.eks. international aften, skattejagt, både tur med
udklædning og meget mere. Fredag eftermiddag skal du opleve lidt andet af
Chester på en halvdagsudflugt til f.eks. Manchester United tour, Chester zoo
eller Blue Planet Aquarium. Lørdag er dedikeret til en heldagsudflugt til
Liverpool, Manchester eller forlystelsesparken Alton Towers.

Startdatoer:
2 uger:

Kr.

14.370

3 uger:

Kr.

19.325

4 uger:

Kr.

24.960

Hver søndag i perioden 25/6 - 10/8

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, indkvartering hos værtsfamilie i ene- eller
deleværelse med helpension (ankomst søndag og afrejse lørdag),
lufthavnstransport tur/retur, aktvitets- 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 lufthavnstransport kan
tilkøbes. Andre former for indkvartering også muligt. På nationale helligdage er der ingen undervisning.
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