Bristol 2017
12-36 uger
Eneværelse - Værtsfamilie med halvpension / Delelejlighed u. pension / Kollegium (9/7-27/8) u. pension
Kurser
Intensivt
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*Lærerassisteret selvstudium 4 lektioner pr. uge
**Sprogaktiviteter 2 lektioner pr. uge som f.eks. konversationsklub, dramaklub, jobklub eller gæstetaler

Ved min. niveau B2 (over middel) inkluderer undervisningen to eftermiddage om ugen med et valgfag som f.eks. businessengelsk, britisk liv og kultur,
akademisk engelsk, konversation og udtale. Kursister med på niveau under B2 fokuserer på kommunikation disse eftermiddage.
Prisen inkluderer:
- Kursus som beskrevet
- Indkvartering (ankomst søndag inden kl. 22.30 og afrejse lørdag)
- Test af niveau ved ankomst
- Kursusbevis
- Undervisningsmaterialer inkl. guidet e-læring
- WiFi på skolen
- Bundgård Sprogrejsers service før - under - efter rejsen

Øvrige informationer
Undervisningen:
1 lektion er på 45 min.
Max. 14 kursister pr. hold
Skolen modtager ikke nybegyndere. Der undervises på niveau A2-C2
Alder:
Min. 17 år (16 år i sommerperioden og ved forespørgsel) ; Gns. 23 år
Anbefalede startdatoer:
3/1,13/3, 5/6, 3/7, 31/7, 29/8 og 18/9
Nationale helligdage, hvor sprogskolen er lukket. Der tilbydes en udflugt/aktivitet som
erstatning for undervisning:
14/4, 17/4, 1/5, 29/5 og 28/8. Skolen er åben fra 3/1 - 16/12 2017.

Tillæg
Højsæsonstillæg for kurser i perioden 3/7 - 18/8 pr. uge

160

Tilkøb
Lufthavnstransport, Bristol lufthavn pr. vej
Lufthavnstransport, Heathrow lufthavn pr. vej
Lufthavnstransport, Gatwick lufthavn pr. vej
Ankomst efter kl. 22:30, pr. time
Bundgård Sprogrejsers flybestillingsgebyr
Flybillet
Ekstra overnatning
Enelektioner pr. time
Rejseforsikring

420
2.310
2.730
210
600
Beregnes efter valg
315
630
Beregnes efter valg

Priserne er vejledende og i danske kroner. Bundgård Sprogrejser ApS tager forbehold for valutaændringer, trykfejl eller prisændringer, som Bundgård
Sprogrejser ApS ikke har indflydelse på.
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