
Skolegrupper 

Sprogkurser 

Pris pr. elev Kr. 5.715

Pris pr. elev Kr. 5.765

Pris pr. elev Kr. 5.930

Prisen er baseret på 16 elever.

Prisen er baseret på 13 elever.

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

ændringer, som Bundgård Sprogrejser ikke har indflydelse på. Lufthavnstransport og forsikringer kan tilkøbes. 

Andre former for indkvartering er også muligt. 

Prisen inkluderer: 20 lektioner á 45 minutter/uge i 1 uge i to 

lukkede grupper, kursusbevis, undervisningsmaterialer, 

indkvartering hos værtsfamilier i deleværelser med halvpension 

og flybillet København - London t/retur.

Brighton
Brighton er den største by syd for London med en flere 

kilometer lang strandpromenade. Brighton har et stort udbud af 

forretninger, teatre, biografer og diskoteker, hvorfor Brighton 

også kaldes London by the Sea. Byen er især berømt for The 

Royal Pavilion, et palads bygget i indisk stil, og The Lanes, 

som er en labyrint af smalle gågader med spændende butikker 

og hyggelige caféer.  

Ankomst søndag/afrejse lørdag. Undervisning mandag-fredag.

Sidmouth ligger i Devon i det sydvestlige England, som har 

Englands mildeste klima. Byen byder på strand, biograf, teater, 

svømmehal og butikker med masser af shoppingsmuligheder. I 

de hyggelige gader møder du det traditionelle England med de 

røde postkasser og telefonbokse og hyggelige caféer, hvor du 

kan slappe af. 

Sidmouth

Bundgård Sprogrejser arrangerer gruppesprogrejser for skoler til bl.a. England, Frankrig, Tyskland og Spanien. 

Vi skræddersyr en gruppesprogrejse til den enkelte skole, ud fra dennes ønsker og behov. En 

gruppesprogrejse kan vare fra 1 uge og op til flere måneder. Nedenfor har vi opstillet eksempler på 

gruppesprogrejser arrangeret i 2013 af Bundgård Sprogrejser. Kontakt os for andre muligheder eller et tilbud.

Prisen inkluderer: 20 lektioner á 45 minutter/uge i 1 uge i to 

lukkede grupper, kursusbevis, undervisningsmaterialer, 

indkvartering hos værtsfamilier i deleværelser med halvpension 

og flybillet København - München t/retur.

Ankomst søndag/afrejse lørdag. Undervisning mandag-fredag.

Bayerns hovedstad München ligger for foden af Alperne og er 

nok mest kendt for sin årlige oktoberfest, de store 

karnevalsoptog ved fastelavn, den kinesiske have, BMW-

museet og Olympia Stadion. Byen, der blev ødelagt under 2. 

verdenskrig, er i dag en moderne storby med et internationalt 

præg. Det er oplagt at tage en tur op i bjergene og vandre eller 

stå på ski alt efter årstiden for sprogrejsen.

München

Prisen inkluderer: 20 lektioner á 45 minutter/uge i 1 uge i to 

lukkede grupper, kursusbevis, undervisningsmaterialer, 

indkvartering hos værtsfamilier i deleværelser med halvpension 

på hverdage og helpension i weekenden, lufthavnstransport 

t/retur og flybillet København - London t/retur.

Ankomst lørdag/afrejse lørdag. Undervisning mandag-fredag.

Prisen er baseret på 18 elever.
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