
Playa Jacó 2020

Erhverv

1 2 3 4

Kurser uge uger uger uger

Minigruppe 11 3.705 7.640 11.160 14.680

Kombinationskursus   
Intensivt + minigruppe

22+11 5.500 9.160 13.435 17.715

1 2 3 4
Kurser uge uger uger uger

Minigruppe 11 3.360 6.950 10.125 13.300

Kombinationskursus   
Intensivt + minigruppe

22+11 5.155 8.470 12.400 16.335

Sprogskolen tilbyder desuden følgende kurser:

- Internet + WiFi og bibliotek.

- Te og kaffe på skolen

- Bundgård Sprogrejsers service før - under - efter rejsen

Ekstra overnatning: Værtsfamilie

Kollegium

Priserne er vejledende og i danske kroner. Bundgård Sprogrejser ApS tager forbehold for valutaændringer, trykfejl eller 

prisændringer, som Bundgård Sprogrejser ApS ikke har indflydelse på. 

Værtsfamilie med eneværelse og halvpension

Kollegium ved skolen med eneværelse, dele bad og køkken (uden pension)

- Indkvartering som valgt (ankomst søndag, afrejse lørdag)

Erhvervskurserne kræver min. B2 niveau. Der arbejds tæt mellem lærer og kursist for at opfylde kursistens behov. 

Minigruppen målrettes erhverv inden for: Spansk undervist som fremmedsprog, undervisning, medicin, jura, 

erhverv og økonomi, biologi og miljø samt latinamerikanske studier

Intensive kurser, enelektioner og SprogPlus aktiviteter og udflugter

Rejseforsikring Beregnes efter valg

Eget badeværelse hos værtsfamilie, pr. uge 210

245

175

Tilkøb
Lufthavnstransport pr. vej 315

Bundgård Sprogrejsers flybestillingsgebyr 600

Flybillet Beregnes efter valg

Startdatoer:

Hver mandag

Minimumsalder:

16 år

Nationale helligdage, hvor sprogskolen er lukket for undervisning:

9/4*, 10/4*, 11/4, 1/5, 25/7, 2/8, 15/8*, 15/9 og 12/10. Juleferie: Sidste to uger af december. 

*Kompenseres ikke. Helligdage i weekender kompenseres ikke. 

- Lån af undervisningsmaterialer (kan købes) - Gratis medlemskab af fitness center

Øvrige informationer
Undervisningen:

1 lektion er på 45 min.

Maks. 6 kursister pr. hold. 

- Kursus som valgt - Orienteringsmappe

- Rundvisning i byen den første dag

- Test af niveau ved ankomst

- Kursusbevis

Lektioner pr. uge Startdato

Hver mandag

Prisen inkluderer:

Lektioner pr. uge Startdato

Hver mandag
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