
Skolegrupper 

Sprogkurser 

Pris pr. elev Kr. 6.270

Pris pr. elev Kr. 5.070

Pris pr. elev Kr. 5.370

Prisen er baseret på 9 elever.

Prisen er baseret på 45 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: 24 lektioner á 45 minutter/uge i 1 uge i fire 

lukkede grupper, kursusbevis, undervisningsmaterialer, 

indkvartering hos værtsfamilier i deleværelser med morgenmad 

og flybillet Billund - Barcelona t/retur.

Barcelona
Barcelona er hovedstad i regionen Catalonien beliggende ud til 

Middelhavet i den nordøstlige del af Spanien. Med sine ca. 3 

millioner indbyggere er byen Spaniens næststørste by - og den 

rummer alt! Der er 4 kilometer hvide strande, butikker, parker 

og et væld af restauranter og barer. Her er et væld af kulturelle 

oplevelser så som koncerter, teatre og museer. For 

fodboldfans er et besøg på FC Barcelonas hjemmebane et 

must.Ankomst søndag/afrejse lørdag. Undervisning mandag-fredag.

Nice ligger ud til Middelhavet på den Franske Riviera. Byen er 

skøn med palmer, lækre strande, hyggelige caféer, 

restauranter og butikker. Udvalget er næsten lige så stort som i 

Paris - derfor har Nice fået kælenavnet "Lille Paris". For få år 

siden genindførtes sporvogne i Nice, som skaber megen hygge 

i gadebilledet. Brede alléer og moderne byggeri præger den 

nyere bydel, mens den gamle bydel med blomstermarked og 

smalle bilfrie gader er som en oase i den livlige by. 

Nice

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 2014 af Bundgård Sprogrejser. Kontakt os for andre muligheder eller et tilbud.

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

internationale hold, kursusbevis, undervisningsmaterialer, 

indkvartering på kollegium i deleværelser med morgenmad og 

togbillet Jylland - Berlin t/retur.

Ankomst søndag/afrejse lørdag. Undervisning mandag-fredag.

Berlin er en af Europas vigtigste metropoler og en by i konstant 

udvikling, hvor fortid møder nutid mere end noget andet sted. 

Kendte seværdigheder tæller Brandenburger Tor, 

Reichtagsgebäude, Siegsseüle og Gedächtniskirche. Byen har 

lange brede alléer med høje træer og mange parker, hvor man 

helt glemmer, at man er midt i en hovedstad. Her er der 

mulighed for at shoppe i små sjove designerbutikker og i de 

mange stormagasiner.  

Berlin

Prisen inkluderer: 20 lektioner á 45 minutter/uge i 4 dage i én 

lukket gruppe, kursusbevis, undervisningsmaterialer, 

indkvartering hos værtsfamilier i deleværelser med halvpension 

og flybillet Billund - Nice t/retur.

Ankomst søndag/afrejse fredag. Undervisning mandag-

torsdag.

Prisen er baseret på 13 elever.
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