SprogPlus aktiviteter
2018 - 15-22 år
SprogPlus 15-22 år er en sprogrejse, som kombinerer dit sprogkursus med ugentlige aktiviteter og udflugter
samtidig med, at du selv kan bestemme din fritid enkelte dage om ugen.

Spansk
Málaga fra 15 år (de fleste er 16-20 år)
Málaga ligger ved Middelhavet i det sydlige Andalusien, der er kendt for
sine varme somre og lune vintre. Sprogskolen ligger 10 min. buskørsel
fra centrum af Málaga og 15 min. gang fra stranden. Skolen har
moderne klasseværelser, og bibliotek til f.eks. selvstudium. Derudover
kan du benytte skolens cafeteria, biograf, swimmingpool og dejlige
terrasser med udsigt over Málaga by. Undervisningen foregår på
hverdage kl. 16-19 om sommeren og kl. 9.30-12.30 i påsken. Du bor
hos en værtsfamilie eller på kollegium på skolen. Hver formiddag
tilbydes forskellige aktiviteter, som kan være sportslige eller kulturelle
som f.eks. byrundvisning, besøg i Picassomuseet, en tur til stranden,
spansk madlavning, flamenco dans eller en udflugt til f.eks. Sevilla.
Enelektioner kan tilkøbes.
Pris i Kr.
1 uge (kun påske):
2 uger:
3 uger:
4 uger:
5 uger:
6 uger:

Værtsfam. Kollegium:
6.255
7.465
10.220
11.980
14.435
17.130
18.635
22.135
22.555
27.210
27.030
32.280

Startdatoer:
Påske:
18/3, 25/3 og 1/4 (kun 1 uge)
Sommer: 17/6, 1/7, 15/7, 29/7 (2,3 og 4 uger) og 12/8 (2 uger)
Prisen inkluderer: 16½ lektioner pr. uge på niveauinddelte hold med
maks. 10 kursister, kursusbevis, undervisningsmaterialer, WiFi på
skolen, indkvartering hos en værtsfamilie i eneværelse og med
halvpension eller på kollegium i eneværelse med halvpension, aktivitetsog udflugtsprogram. (15-årige skal bo hos værtsfamilie)

Benalmádena 18-22 år
Benalmádena ligger i Andalusien og er en forstad til Malága på
Spaniens solkyst. Her er altid dejligt vejr med masser af sol, lækre
sandstrande, palmer og en livlig sydlandsk stemning. Sprogskolen ligger
centralt i Benalmádena med kun 10 minutters gang til stranden. Ud over
undervisningen bliver du introduceret til Benalmádena og Andalusien på
en ugentlig halvdagsudflugt samt en ugentlig heldagsudflugt. Hver uge
deltager du desuden i en aftenaktivtet på sprogskolen. Derudover kan
du deltage i sprogskolens almindelige udbud af aktiviteter, som du
tilmelder dig på sprogskolen og betaler for direkte alt efter interesse.
Pris i Kr.
1 uge:
2 uger:
3 uger:
4 uger:

Værtsfam. Kollegium:
6.200
5.465
10.185
8.720
14.130
11.930
18.350
15.420

Startdatoer: Hver mandag i perioden 10/6-26/8
Prisen inkluderer: 22 lektioner pr. uge på niveauinddelte hold med
maks. 10 kursister, kursusbevis, undervisningsmaterialer, WiFi på
skolen, indkvartering i eneværelse (ankomst søndag/afrejse lørdag) hos
en værtsfamilie med halvpension/på kollegium uden pension, aktivitetsog 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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