SprogPlus aktiviteter
2018 - 16-19 år
SprogPlus 16-19 år er en sprogrejse for dig fra 16 år, som gerne vil kombinere dit sprogkursus med ugentlige
aktiviteter og udflugter samtidig med, at du selv kan bestemme din fritid enkelte dage om ugen.

Tysk
Berlin 16-18 år
Berlin er en af Europas vigtigste metropoler og en by i konstant
udvikling, hvor fortid møder nutid mere end noget andet sted.
Skolen ligger i det tidligere Østberlin i bydelen Prenzlauer Berg, der
er et trendy og attraktivt område med hyggelige caféer, restauranter
og musikbarer. Du har undervisning hver eftermiddag med
efterfølgende aftensmad i skolens restaurant. Gennem skolens
aktivitetsprogram lærer du de andre sprogelever bedre at kende,
samtidig med at du får brugt sproget aktivt. Du har to aktiveter
dagligt og 1 udflugt ugentligt.
Datoer:
2 uger

3 uger

Hver søndag i perioden 24/6 - 1//8

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge på niveauinddelte hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos
værtsfamilie på ene- eller deleværelse eller på kollegium på
flersengsværelse ca. 5 minutters gang fra sprogskolen,
ankomst/afrejse søndag, halvpension, lufthavnstransport t/retur og
aktivitets- og udflugtsprogram. Kollegium på sprogskolen kan
tilkøbes mod merpris. Lokal transport og entreer ikke inkl.

4 uger

12.350 17.860 23.375

Wien 16-19 år
Wien er en kulturby af stor international betydning. Mange
prominente musikere og komponister sammer fra Wien. Samtidig
er byen kendt som modsætningernes mødested og er fuld af
overraskende oplevelser. Sprogskolen ligger 15 minutters kørsel fra
centrum. Der er et et væld af sportsfaciliteter til rådighed på
sprogskolen, som benyttes flittigt i det spændende
aktivitetsprogram. Du kommer også på udflugter, som tager dig
med rundt i smukke Wien.
Datoer:

Lekt./uge
20 + 5
30 + 5

2 uger

3 uger

4 uger

10.090 13.835
12.215 17.025

17.585
21.840

2 uger: 1/7, 15/7, 22/7 og 29/7
3 uger: 1/7, 15/7 og 22/7
4 uger: 1/7 og 15/7

Prisen inkluderer: 20 eller 30 lektioner pr. uge på niveauinddelte
hold, 5 lektioner med kultur, kursusbevis, undervisningsmaterialer,
indkvartering på kollegium i dobbeltværelse inkl. halvpension
(ankomst søndag/afrejse lørdag), aktivitets- og udflugtsprogram og
gratis internet.

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,
lufthavnstransport og forsikringer kan tilkøbes. På nationale helligdage er der ingen undervisning.
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