SprogPlus aktiviteter
2018 - 9-17 år
Kostskole/Kollegium i England
Moreton Hall 9 - 13 år
I Bury St. Edmunds ligger den traditionelle kostskole Moreton Hall, hvor du kan får dit
livs sommeroplevelse. Byen ligger ca. 35 min. kørsel fra Cambridge i skønne
omgivelser. Du bor sammen med andre internationale elever i elevhuse med sovesale,
der deles af 3-9 elever. Skolen har opvarmet swimming pool, to tennisbaner og en stor
sportshal, hvor du kan spille basketball, volleyball, badmington m.m. Uden for råder
skolen over store arealer med fodboldbaner, baseball, cricket og rugby. Derudover
kan du deltage i kunst, dans, jonglering, ansigtsmaling, håndarbejde, skuespil og
musik. Om aftenen arrangeres biografture, bowling, temafester, skattejagter,
quizaftener og karaoke.
Startdatoer:

2 uger:
4 uger:

Kr.
Kr.

19.525
35.685

2 uger: 8/7 og 22/7; 4 uger: 8/7

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, indkvartering på skolens kollegium i flersengsværelse med
helpension (ankomst søndag/afrejse lørdag), lufthavnstransport tur/retur og stort
aktivitets- og udflugtsprogram.

Old Buckenham Hall 12 - 15 år
Lidt uden for Cambridge ligger kostskolen Old Buckenham Hall. Her får du den
autentiske engelske kostskoleoplevelse. Du bor i skolens elevhuse på
flersengsværelse med plads til 7 elever i hvert. Eftermiddagene er opdelt i to, hvor du
først kan prøve en helt ny aktivitet som at lave film eller spille golf. Bagefter kan du
deltage i den aktivitet, du bedst kan lide, og som er den samme hele ugen som
baseball, fodbold, tennis, baseball, volleyball, svømning, basketball, badminton samt
kunst, drama og dans - eller noget helt andet, for skolen finder hele tiden på nye
aktiviteter. Om aftenen hygger du dig med film, disko, quizzer og talentshows. Du
kommer selvfølgelig også på udflugter, som ligger onsdag og lørdag.
Startdatoer:

2 uger:
4 uger:

Kr.
Kr.

19.525
35.685

2 uger: 15/7 og 29/7; 4 uger: 15/7

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, indkvartering på skolens kollegium i flersengsværelse med
helpension (ankomst søndag/afrejse lørdag), lufthavnstransport tur/retur og stort
aktivitets- og udflugtsprogram.

Princess Helena College 14 - 17 år
Mellem London og Cambridge ligger kostskolen Princess Helena College, hvor du
både bor og bliver undervist. Du bor på flersengsværelse sammen med elever fra
andre lande. I skolens spisesal spiser du alle tre hovedmåltider, og når du skal på
heldagsudflugt, får du en madpakke med fra skolen. Om eftermiddagen tilbydes
mange forskellige aktiviteter og sport. Der er en swimmingpool på skolen, samt
tennisbaner og en stor sportshal til f.eks. basketball, volleyball, badminton osv.
Udendørs er der fodboldbaner og masser af plads til andre aktiviteter på den store
plæne. Aftenaktiviteter arrangeres der også som film, temafester, disko, spil- og
quizaften, talentkonkurrencer og meget mere. Du kommer bestemt ikke til at kede dig.
Startdatoer:

2 uger:
4 uger:

Kr.
Kr.

19.525
35.685

2 uger: 8/7 og 22/7; 4 uger: 8/7

Prisen inkluderer: 26 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, indkvartering på skolens kollegium i flersengsværelse med
helpension (ankomst søndag/afrejse lørdag), lufthavnstransport tur/retur og 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 lufthavnstransport kan
tilkøbes. Andre former for indkvartering også muligt. På nationale helligdage er der ingen undervisning.
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