SprogPlus Aktiviteter
2018 - 8-17 år
Frankrig
Antibes 8-12 år
Antibes og Juan les Pins ligger på hver sin side af halvøen Cap
d'Antibes. De to byer er efterhånden vokset sammen, men har
stadig hver deres charme. Juan les Pins er en lille livlig badeby og
en meget populær destination. Vejret er ideelt til sprog, aktiviteter
og udflugter med områdets 300 dages solskin om året. Langs de
indbydende strande ses de mange parasoller og restauranter, samt
de badende gæster. Det er det rene Saint Tropez for unge
mennesker. Du bor på skolen (campus), hvor du deler værelse
med unge fra andre lande. På skolen er der swimmingpool,
amfiteater, TV-lokale og cafeteria.
Datoer: Start hver mandag i perioden 1/7-25/8

2 uger
3 uger
4 uger

kr.
kr.
kr.

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, niveauinddelte hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering på campus i
flersengsværelse, helpension, lufthavnstransport tur/retur (Nice
lufthavn eller togstation i Antibes) og aktivitets- og udflugtsprogram.

13.610
19.830
26.050

Antibes 13-17 år
Antibes og Juan les Pins ligger på hver sin side af halvøen Cap
d'Antibes. De to byer er efterhånden vokset sammen, men har
stadig hver deres charme. Juan les Pins er en lille livlig badeby og
en meget populær destination. Vejret er ideelt til sprog, aktiviteter
og udflugter med områdets 300 dages solskin om året. Langs de
indbydende strande ses de mange parasoller og restauranter, samt
de badende gæster. Det er det rene Saint Tropez for unge
mennesker.
Datoer: Start hver mandag i perioden 25/3-27/10

2 uger
3 uger
4 uger

kr.
kr.
kr.

20 lekt.
13.610
19.830
26.050

26 lekt.
14.760
21.555
28.350

Prisen inkluderer: 20 eller 26 lektioner pr. uge, niveauinddelte hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos
værtsfamilie i dobbeltværelse, kollegium i deleværelse eller på
campus i flersengsværelse, helpension, lufthavnstransport tur/retur
(Nice lufthavn eller togstation i Antibes) 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 - 8-17 år
Juan-les-Pins ved Antibes 13-17 år
Sprogskolen i Antibes har et premiumprogram, hvor du bor på et
ungdomskollegium kun 500m fra stranden i Juan-les-Pins. Den
smukke by Antibes/Juan-les-Pins er rig på kultur og en livlig by
både om dagen og aftenen. Undervisningen foregår på
sprogskolen Château-afdeling, hvor du kan vælge mellem 20 eller
26 lektioner pr. uge. Du bor på kollegiet Castel Arabel, der ligge i et
roligt område med 10 min. gang til centrum af Juan-les-Pins. Alle
værelser har air-condition, men du kan også svale dig i kollegiets
pool eller hygge i TV-stuen, på terrasen eller i haven.

2 uger
3 uger
4 uger

kr.
kr.
kr.

20 lekt.

26 lekt.

19.280
28.335
37.390

20.430
30.060
39.690

Datoer: Start hver mandag i perioden 1/7-11/8
Prisen inkluderer: 20 eller 26 lektioner pr. uge, niveauinddelte hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering på kollegium i
deleværelse, helpension, lufthavnstransport tur/retur (Nice lufthavn
eller togstation i Antibes) og aktivitets- og udflugtsprogram.

Cannes 13-17 år
Cannes er kendt for paladser, luksushoteller og Palais de
Festivals, men byen er samtidig en traditionel middelhavsby med
lækre sandstrande, en behagelig temperatur og klart vand. Du kan
vælge at bo på skolen (campus) eller hos en lokal værtsfamilie.
Campus ligger ca. 15 min. gang fra byens centrum og strande.
Skolen har egen buffetrestaurant, swimmingpool og
sportsfaciliteter. Du får 20 eller 26 lektioner pr. uge samt et stort
aktivitets- og udflugtsprogram, så du rigtig kan lære både Cannes
og Cote d'Azur at kende.

2 uger
3 uger
4 uger

kr.
kr.
kr.

20 lekt.

26 lekt.

14.080
20.540
26.995

15.230
22.265
29.295

Datoer: Start hver mandag i perioden 1/7 - 18/8
Prisen inkluderer: 20 eller 26 lektioner pr. uge, niveauinddelte hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering på campus
eller hos værtsfamilie i deleværelse, helpension, lufthavnstransport
tur/retur (Nice lufthavn eller togstation i Antibes/Cannes) 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 - 8-17 år
Biarritz 14 - 17 år
I Biaritz vil du opleve en unik atmosfære og et frodigt landskab
samt skønne strande. Her holder man på traditionerne og du kan
få rigtig mange kulturelle oplevelser, samt mange sportslige
udfordringer. Sprogskolen ligger kun fem minutters gang fra
markeder, restauranter, caféer og butikker og kun ti minutters gang
fra stranden. Et typisk baskerhus fra 1850 huser skolen, som har
en have i flere niveauer og egen swimmingpool.

Vælg mellem to programmer ( 4 x 1,5 timer): Datoer:
Surfing eller blandede aktiviteter

2 uger
3 uger
4 uger

Kr.
Kr.
Kr.

14.945
20.970
27.625

Start hver mandag i perioden 10/6 - 18/8 (begyndere
10/6, 24/6 & 29/7)

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, 4 x 1,5 aktivitetstimer pr.
uge, niveauinddelte hold, kursusbevis, undervisningsmaterialer,
indkvartering hos værtsfamilie i dobbeltværelse, helpension,
lufthavnstransport tur/retur (Biarritz lufthavn eller togstation) og
aktivitets- og udflugtsprogram

Nice 13 - 17 år
Nice ligger i Provence på Den franske Riviera ud til Middelhavet.
Her er skønt med palmer, blomster og lækre strande. Nice har
mange spændende caféer, restauranter og butikker, og udvalget er
næsten lige så stort som i Paris – hvorfor byen har fået kælenavnet
”lille Paris”. Brede alléer og imponerende moderne bygningsværker
præger den nyere bydel, mens den gamle bydel med
blomstermarked og de smalle bilfrie gader ligger som en oase midt
i den livlige by. Her kan du slentre i ro og fred og suge den
sydlandske stemning til dig.
Vælg mellem tre programmer ( 5 x 2 timer):
Tennis, sejlads eller blandede aktiviteter

2 uger
3 uger
4 uger

Kr.
Kr.
Kr.

20.145
29.320
38.255

Datoer: I perioden 8/7 - 4/8
Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, 5 x 2 aktivitetstimer pr.
uge, niveauinddelte hold, kursusbevis, undervisnings-materialer,
indkvartering i små villaer med 4 dobbeltværelser, helpension,
lufthavnstransport tur/retur (Nice lufthavn eller togstation) 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 - 8-17 år
Paris 12 - 14 og 15 - 17 år
I Paris bor du på Saint Nicloas Campus, der ligger i et hyggeligt og
stille område i den sydlige del af byen. Du bor på skolen, så du skal
ikke bruge tid på daglig transport. Skolens lækre faciliteter bliver
udnyttet i et stort aktivitetsprogram, hvor du kan vælge imellem
aktiviteter inden for sport, kunst, musik/sang, teater/drama, dans,
multimedie og sociale aktiveiteter som skattejagt og meget mere.
Hver uge kommer du på tre halvdagsudflugter, så du får set Paris.
Turene går f.eks. til museet Louvre, Notre Dame katedralen,
Camps-Elysées, Montmartre og Sacré Coeur kirken.

2 uger
3 uger
4 uger
Rabat 29/7-11/8 pr. uge:

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

17.705
25.420
33.140
975

Startdatoer: 1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7 og 5/8 (slutdato 11/8)
Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, niveauinddelte hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering på kollegium i
4-sengsværelse, helpension, lufthavnstransport tur/retur og
aktivitets- og udflugtsprogram

Sprogskolen i Paris fejrer i år 30 års jubilæum og har en række rigtig gode tilbud: Gratis kursus i skriftlig
fremstilling/grammatik 5 lektioner pr. uge til alle (værdi pr. uge kr. 1.125). Derudover 1 gratis ekstra udflugt ved min.
3 uger og 2 gratis eksta udflugter ved 4 uger (Disneyland, Asterix forlystelsespark eller slottene i Loire-dalen. Book
min. to personer sammen og får gratis lufthavnstransport og UM (unaccompanied minor hos flyselskabet) - dette
giver en rabat på kr. 1.425.
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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