
SprogPlus 11-17 år

2018

Rennert Summer Plus - Iona College

Datoer: 

2 uger: Kr. 26.015

3 uger: Kr. 37.235

4 uger: Kr. 48.455

Rennert Dance NY city

New York 13-17 år - med et fokusområde

Datoer: 

2 uger 3 uger 4 uger

kr. 25.755 25.755 24.435

kr. 36.975 36.975 34.995

kr. 48.195 48.195 45.555

Vælg mellem fem forskellige interesser:                                                                                                                                                                                                           

Ledelse: Hvad gør en leder stor, besøge FN, frivilligt arbejde på City Harvest                                                                         

Broadway: Skuespilteknik til teater. Udflugter med Tom Todoroffs skuespilstudio                                                                                                              

Fashion/kunst/design: Fra design til produktion, workshops, designprojekt og rundture                                                                                

Film/multimediekunst: Underhold gennem film. Besøg Museum of Moving Image                                                                                                    

Amerikansk sport: Sportens indflydelse på USA, besøg på et stadion  

New York City, byen med uendelige muligheder. De fem dele af New York City: 

Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens og Staten Island, er hver især med til at give 

byen dets særpræg, og du kan opleve alt fra hyggelig og afslappet boheme stemning 

i SoHo til lysreklamer og kæmpe butikker på Times Square.  Selvfølgelig kommer du 

ud og shoppe og du vil se nogle af de berømte seværdigheder som 

Frihedsgudinden, Empire State Building, Union Square og Wall Street. Du finder alt 

hvad hjertet begærer i NYC. Du undervises på et college, hvor du også bor på 

kollegium med sprogelever fra andre lande. Udover 10 engelsk lektioner har du 

valgfag som:                                                                                        Broadway: 

Skuespiller teknikker mv., musical stemmelektion og backstage-tur         Film: 

Lydeffekter, casting, manuskript skrivelse, SONY Wonder Tech Lab-tur        Show 

kor: Populære musicals, syng med et gospel kor, besøg Carnegie Hall.

Business og ledelse: 20 lektioenr pr. uge med emner som Store lederes magt, Hvilken regeringsmodel er bedst, Hvilke lande klarer 

sig bedst, Teknologi og marketing, Hvordan kan du influere samfundet. Kræver min. B2 niveau.

Adventure: Du har 10 lektioner med almindelige engelskundervisning pr. uge kombineret med 10 lektioner om typiske New York 

emner. Hvert emne varer en uge og kan være: Hip hop historie og kultur, NYC områder og deres historie, NYC mad og kultur, 

Medieverdenens udvikling. 

Hver mandag i perioden 24/6-18/8 2018

USA
New York 13 - 17 år

Prisen inkluderer: Pr. uge 10 lektioner engelsk undervisning og 10 lektioner valgfag, 

test af niveau, kursusbevis, undervisningsmaterialer, lufthavnstransport tur/retur 

(ankomst søndag/afrejse lørdag), indkvartering på Iona College campuskollegium i 

deleværelse, helpension mandag - fredag, halvpension lørdag og søndag samt stor 

aktivitets- og udflugtsprogram. 

Hver mandag i perioden 24/6-11/8 2018

På sprogskolen i New York har du mulighed for at fokusere på et interesseområde 

samtidig med, at du forbedrer dit engelsk. Du skal selvfølgelig også opleve New 

York, så om eftermiddagen og i weekenden kommer du på spændende aktiviteter og 

udflugter. 

Prisen inkluderer: Undervisning som beskrevet, kursusbevis, undervisningsmaterialer, lufthavnstransport tur/retur (ankomst 

søndag/afrejse lørdag), indkvartering på kollegium i deleværelse, helpension mandag - fredag, halvpension lørdag og søndag samt 

stor aktivitets- og udflugtsprogram. 

Dans

Business og ledelse

Adventure

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.

Du kan vælge tre forskellige interesseområder:                                                         

Dans: Du har 10 lektioner med almindelig engelskundervisning pr. uge kombineret 

med 10 lektioner med engelsk specifikt for det område, du interesserer dig for. 

Derudover får du også undervisning i dit interesseområde om eftermiddagen. 6 

danselektioner i alt fordelt på tre eftermiddage. Vælge mellem ballet, hip hop, Jumps 

& turns eller street jazz hos Broadway Dance Center.

Bundgård Sprogrejser ApS - Storegade 35 - 6780 Skærbæk - Tlf. 7475 0844 - www.bundgaard-sprogrejser.dk - mail@bundgaard-rejser.dk



SprogPlus 11-17 år

2018

Los Angeles 11 - 17 år

Datoer: 

2 uger: Kr. 24.895

3 uger: Kr. 35.490

4 uger: Kr. 45.420

Datoer: 
Kollegium Værtsfam.

2 uger: Kr. 23.177 19.580

3 uger: Kr. 32.912 27.270

4 uger: Kr. 42.086 34.430

2 uger: Kr. 25.355 Datoer: 

3 uger: Kr. 36.445

4 uger: Kr. 47.535

Miami 13-17 år

Hver mandag i perioden 30/6 - 4/8 2018

Hver mandag i perioden 23/6-11/8 2018                                                           

Entrepreneurship hver mandag i perioden 30/6 - 21/7

USA

Rennert Summer Plus - Freehand Miami Beach Hoel

Den usynlige grænse mellem det nordlige og sydlige Californien går ved byen Santa 

Barbara. Byen hører tydeligvis til det sydlige Californien med sine sine høje 

palmetræer der smyger sig langs den 8 kilometer lange strandpromenade, der 

indrammer de lange brede sandstrande. Du bliver undervist og indkvarteret på det 

berømte University of California i Santa Barbara nordvest for Los Angeles. 

Univeristetet ligger i gåafstand fra stranden og der er masser af muligheder for 

fysiske aktiviteter under den Californiske sol, så som kajak eller mountainbiking i de 

smukke bjerge. Du kan også benytte skolens pool eller en af de mange tennisbaner. 

I fritiden kan du deltage i et fuld aktivitets- og udflugtsprogram, eller du kan vælge 

mellem to temaer: Surf eller Outdoor explorer.                                                                    

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis, 

undervisningsmaterialer, lufthavnstransport tur/retur, indkvartering på kollegium i 

deleværelse (lørdag-lørdag), helpension mandag - fredag, halvpension lørdag og 

morgenmad søndag samt stort aktivitets- og udflugtsprogram.

Los Angeles er den næststørste by i USA kendt for at være hjemsted for store 

filmselskaber, Hollywood og Sunset Boulevard. Med en gennemsnitlig temperatur på 

24 grader året rundt og skønne sandstrande er Los Angeles et populært rejsemål. 

Undervisning og indkvartering finder sted på det berømte universitet UCLA. Her kan 

du benytte de mange forskellige faciliteter på campus som computerlokale, bibliotek, 

swimming pool, basketball bane eller hygge med dine nye kammerater i skolens 

student lounge. I fritiden kan du deltage i et fuld aktivitets- og udflugtsprogram, eller 

du kan vælge mellem to temaer: University- eller Film-explorer.                                                                                                                            

Du kan vælge undervisning i entrepreneurship som et 2-ugers program i stedet for 

traditionel engelsk sprogkursus - især for kursister med højt niveau.                                                                                                      

Santa Barbara 11-13 år og 14-17 år

Miami er en af de mest populære byer i verden pga. det næsten altid solrige vejr, 

brede lækre strande med palmer, storbysliv og meget mere. På en slentretur ned ad 

Ocean Drive i South Beach, den måske mest kendte strandboulevard i verden, du 

møder måske en verdensstjerne eller to på din tur. Langs strandpromenaden i Miami 

Beach ser du det ene mesterværk efter det andet. Der er så mange ting at opleve og 

et hav af aktiviteter, som allerede er inkluderet i sprogrejsen, at du umuligt kan 

komme til at kede dig. Du bor på hotel i deleværelse og har kun ti minutters kørsel 

fra din indkvartering til skolen. Du får 10 engelsk lektioner pr. uge og kan vælge et 

valgfag, som også er 10 lektioner pr. uge:                                                                                                              

Ledelse: Hvad gør en leder stor, besøge FN, frivilligt arbejde på City Harvest 

Fashion/kunst/design: Fra design til produktion, workshops, designprojekt og 

rundture       Amerikansk sport: Sportens indflydelse på USA, besøg på et stadion              

Havmiljø: Livet i havet ved Floridas kyst, fødekæden, Everglades og Seaquarium                                                                         

Hver mandag i perioden 1/7-11/8 2018

Prisen inkluderer: Pr uge 10 lektioner engelsk undervisning og 10 lektioner valgfag, 

test af niveau, kursusbevis, undervisningsmaterialer, lufthavnstransport tur/retur 

(ankomst søndag/afrejse lørdag), indkvartering på kollegium i deleværelse, 

helpension mandag - fredag, halvpension lørdag og søndag samt stor aktivitets- og 

udflugtsprogram. 

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis, 

undervisningsmaterialer, lufthavnstransport tur/retur, indkvartering på kollegium i 

deleværelse (lørdag-lørdag), helpension mandag - fredag, halvpension lørdag og 

morgenmad søndag samt stor aktivitets- og udflugtsprogram. Tillæg for surfkursus: 

Kr. 1.850 pr. uge
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SprogPlus 11-17 år

2018

ELC Boston Wheelock college

Datoer: 

2 uger: Kr. 23.015

3 uger: Kr. 32.715

4 uger: Kr. 41.925

2 uger: Kr. 25.390

3 uger: Kr. 34.895

4 uger: Kr. 42.750

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.

Hver mandag i perioden 23/6-11/8 2018                                                   

Aloha! Du vil elske Hawaii og alle de mange aktiviteter som tilbydes på sprogrejsen. 

Sprogskolen ligger i Honolulu, som er hovedstaden på øen Ohau og er den største 

by i staten Hawaii. Honolulu har det hele om det er de paradiske strande du vil 

opholde dig på eller om shopping er mere tiltrækkende, så er mulighederne store. 

Den unikke danseform Hula vil du helt sikkert også stifte bekendtskab med. Dansen 

er i dag præget af den vestlige verden med bl.a. musikinstrumenterne, som guitar, 

ukulele og kontrabas. Måske besøger du også Pearl Harbour som i 1941 meget 

overraskende blev angrebet og bragte USA ind i 2. verdenskrig.  

Startsdatoer:  Hver mandag i perioden 2/1-12/1 og 9/7-24/8 2018

Prisen inkluderer: 16,5 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis, 

undervisningsmaterialer, lufthavnstransport tur/retur, indkvartering på hos 

værtsfamilie i eneværelse og med helpension og stort aktivitets- og udflugtsprogram.

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis, 

undervisningsmaterialer, lufthavnstransport tur/retur, indkvartering på kollegium i 

deleværelse (lørdag-lørdag), helpension mandag - fredag, halvpension lørdag og 

morgenmad søndag samt et stort aktivitets- og udflugtsprogram. 

USA
Boston 11-17 år

Boston ligger i New England og er den ældste by i USA. Byen er kendt for sine 

berømte universiteter, hvilket gør byen til en livlig studieby med et internationalt 

miljø. Boston er en by hvor modsætninger mødes - hyggelige villakvarterer ligger 

ikke langt fra de skinnende skyskrabere i byens centrum og pæne shoppingsgader 

forenes med det industrielle havneby-look der også karakteriserer byen. Du 

undervises og indkvarteres på Wheelock College i centrum af Boston, hvor du nyder 

godt af de mange muligheder skolen tilbyder. Her kan bl.a. nævnes bibliotek, 

computerlokale, fitnessrum m.m. I fritiden kan du deltage i et fuld aktivitets- og 

udflugtsprogram, eller du kan vælge mellem tre temaer: University-, sport- eller 

STEM-explorer.                                                                                                          

Du kan vælge undervisning i entrepreneurship som et 2-ugers program i stedet for 

traditionel engelsk sprogkursus - især for kursister med højt niveau.     

Hawaii 12-17 år

Bundgård Sprogrejser ApS - Storegade 35 - 6780 Skærbæk - Tlf. 7475 0844 - www.bundgaard-sprogrejser.dk - mail@bundgaard-rejser.dk


