
Handelsskoler og 

Gymnasier
College

Indkvartering m.m.

Pris pr. elev Kr. ca. 32.000

2 måneders ophold

Prisen inkluderer: Undervisning, indkvartering hos 

værtsfamilier i eneværelser med helpension,flybillet 

t/retur, rejseforsikring Plus, ubegrænset bustransport i 

lokalområdet.                                                                                                                         

Elevernes egenpris er ca. 22.000, mens 

undervisningsudgiften afholdes af den danske 

uddannelsesinstitution. 

Prisen er baseret på 30 elever.

Priserne er vejledende. Bundgård Sprogrejser tager forbehold for trykfejl og andre udefra kommende 

ændringer, som Bundgård Sprogrejser ikke har indflydelse på. 

Verden bliver mindre og mulighederne større. På trods af finanskrise verden over rejser vi mere end 

nogen sinde før. Kendskab til andre sprog og kulturer bliver samtidig en stadig større faktor for 

fremtidens unge. Bundgård Sprogrejser har sendt flere klasser på få måneders ophold i USA med 

stort fagligt, sprogligt og personligt udbytte. 

Undervisning

Undervisningen varetages af et amerikansk community college. Her vil man møde et 

undervisningsniveau af høj kvalitet, som giver en solid, faglig bagage med hjem i rygsækken. 

Lærerne har stor erfaring med at undervise studerende af vidt forskellig baggrund, hvilket også giver 

et studiemiljø ud over det sædvanlige. Eleverne fra Danmark udgør deres egen klasse på college. 

Under opholdet er undervisningsplanen tilrettelagt så timeantallet svarer til et f.eks. 8 ugers 

fuldtidsstudium. Undervisningen er tilrettelagt på forhånd af de danske lærere i samråd med de 

amerikanske lærere, således at eleverne modtager den tilsvarende undervisning, som de ville have 

fået i Danmark. En del af undervisningen er klasseundervisning i en lukket gruppe, mens en del af 

undervisningen også kan bestå af udflugter til relevante virksomheder, naturområder eller lignende. 

Undervisningen afsluttes med en test efter den danske lærers valg for at sikre faglighed og indlæring.  

Eleverne indkvarteres hos amerikanske værtsfamilier med halv- eller helpension. Det er muligt at bo 

på eneværelse og være eneste dansker hos familien eller at bo to-og-to sammen på et deleværelse. 

Mødet med og livet i værtsfamilien bliver virkelig en øjenåbner. Her møder eleverne almindelige 

amerikanere midt i en ganske almindelig amerikansk hverdag. Igennem opholdet får eleven et godt 

indblik i amerikansk kultur og livssyn og vil formentlig opnå tætte relationer til familien, at de vil have 

fundet venner for livet. 

Seattle
Seattle i det nordvestlige USA ligger naturskønt, har et 

varieret kulturliv, en levende downtown og en 

iværksætterkultur andre amerikanske byer misunder den. 

Samtidig er Seattle en meget skandinavisk by, hvilket gør 

den meget afslappet i sin fremtoning i forhold til så 

mange amerikanske storbyer. Seattle er hjemsted for 

nogle af USA´s største virksomheder såsom Microsoft, 

Boeing, Nintentdo, Starbucks m.fl.  
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