SprogPlus Aktiviteter
2018 - 13-17 år
Sydkorea
Seoul - Gangnam 13 - 17 år
Sprogskolen ligger i bydelen Gangnam, hvor du bliver undervist på 11.
etage i et nybygget højhus. Herfra har du udsigt til det myldrende liv i en
af asiens mest kendte indkøbs- og underholdningsområder. Du bliver på
sprogkursus både introduceret til det koreanske sprog, kultur og livsstil,
så du får Sydkorea helt ind under huden. Du bor hos en lokal
værtsfamilie, hvor du har ene- eller deleværelse. Frokosten kan du købe i
en af de mange restauranter, bagere osv. omkring sprogskolen. Hver
eftermiddag kommer du på ture ud i Gangnam og Seoul, eller du øver
skrifttegn, laver mad eller noget kreativt på skolen. Aftenerne tilbringer du
sammen med din værtsfamilie.
Datoer: Hver mandag i perioden 16/7-10/8

2 uger
3 uger
4 uger

16.085
21.665
27.245

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, niveauinddelte hold, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, indkvartering hos værtsfamilie i ene- eller
deleværelse, halvpension, lufthavnstransport tur/retur og stort
aktivitetsprogram

Japan
Tokyo - 13 - 17 år
Den japanske popkultur er populær som aldrig før.Nu har du chancen for
at tilbringe et par uger med at lære japansk og opleve Japan på tætteste
hold på en sprogrejse til milionbyen Tokyo. Du bor sammen med de andre
unge kursister og voksne fra sprogskolen på Tokyo Central Youth Hotstel,
hvor I har flersengsværelser og får morgen- og aftensmad. Der er
inkluderet et stort aktivitetsprogram, som introducerer dig til både
moderne og traditionel japansk kultur. I løbet af opholdet kommer du på 9
halvdagsudflugter på 2 uger og 14 på 3 uger. Derudover kommer du på
hele 3 helsdagsudflugter på 2 uger og 5 på 3 uger. Programmet er bedst
egnet for begyndere.
Datoer: 2 uger 8/7-22/7; 3 uger 8/7-29/7

2 uger
3 uger

24.170
33.770

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, niveauinddelte hold, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, indkvartering på kollegium i flersengsværelse,
halvpension, lufthavnstransport tur/retur (Narita eller Haneda), transport
mellem skole, indkvartering og aktiviteter, stort aktivitets- og
udflugtsprogram

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.
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