
Playa Jacó 2020

SprogPlus

1 2 3 4

uge uger uger uger

Kombination                                             
Intensivt + surf 4.120 7.640 10.995 14.310

Kombination                                             
Enelektioner + surf

4.880 9.160 13.270 17.345

Kombination                        
Intensivt + aktiviteter + udflugter 5.640 10.675 15.550 20.380

Sprogskolen tilbyder desuden følgende kurser:

- Test af niveau ved ankomst

- Kursusbevis - Internet + WiFi og bibliotek.

- Lån af undervisningsmaterialer (kan købes) - Te og kaffe på skolen

- Bundgård Sprogrejsers service før - under - efter rejsen

- Kursus som valgt - Orienteringsmappe

- Rundvisning i byen den første dag

Intensive kurser, enelektioner og spansk til erhverv

Prisen inkluderer:

- Gratis medlemskab af fitness center

Øvrige informationer
Undervisningen:

1 lektion er på 45 min.

Maks. 6 kursister pr. hold. 

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. 

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. 

Start 

dato
Varighed

1-12 uger. Inkluderer pr. uge: 20 

gruppelektioner + 3 surftimer

1-8 uger. Inkluderer pr. uge: 10 

enelektioner + 5 surftimer

1-4 uger. Inkluderer pr. uge: 10 

gruppe + 5 aktiviteter + 2 

udflugter 

Rejseforsikring Beregnes efter valg

Tilkøb
Lufthavnstransport pr. vej 315

Bundgård Sprogrejsers flybestillingsgebyr 600

Flybillet Beregnes efter valg

Startdatoer:

Kurser

Hver        

mandag

Inkluderer udstyr og transport til surfstedet. Surf 

kan ændres til SUP (Stand Up Paddle) med 

ekstra betaling. Enelektioner kan tilkøbes. 

Beskrivelse

Du har få lektioner ugentligt, så du har god tid til 

at opleve gennem aktiviteter og udflugter som 

vælges ud fra et bredt udvalg. Flere kan tilkøbes. 
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