SprogPlus Kultur
2018
Spanien
Sevilla 50+
Andalusiens hovedstad Sevilla betragtes som en af Spaniens
smukkeste byer. Sevilla har igennem tiderne været under
indflydelse af flere fremmede folkeslag, hvilket byen bærer tydeligt
præg af. Byens centrum er opdelt i kvarterer, som har været
under jødisk, arabisk og romersk indflydelse. Sevilla er også
berømt for at holde gamle traditioner ved lige med mange
festivaler, ceremonier og optog hvert år. Den mest berømte er
Semana Santa, den hellige uge omkring påske.
Datoer:

2 uger:

Værtsfamilie
Studio

Tillæg pr. uge studio 1/4-26/5 og
30/9-27/10

Kr.
Kr.

8.470
10.360

Kr.

200

Vin og gastronomi: 5/3, 23/4, 21/5 og 15/10. Semana
Santa: 19/3, Feria: 9/4, Flamenco: 17/9. Flamenco og
opera: 5/11

Prisen inkluderer: 22 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold,
indkvartering hos værtsfamilie i eneværelse med
halvpension/studio uden pension, registreringsgebyr og aktivitetsog udflugtsprogram.

Madrid 50+
Madrid er fuld af kontraster. Den gamle bydel er med sit historiske
udseende blandet med moderne arkitektur og et godt eksempel
på, at byen har været i stand til en finde en balance mellem
gammelt og nyt. Byen byder hele året på mange begivenheder til
enhver smag, f.eks. kan nævnes udstillinger, koncerter, operaer,
teatre, biografer osv. I Madrid finder du også større grønne
områder og parker med søer, hvor du glemmer storbyens larm.
En af de største og smukkeste er Retiroparken, hvor du kan sidde
ved søen og nyde solen.

Datoer: Spansk kunst og kultur: 8/4 og 9/9
Vin og gastronomi: 6/5 og 14/10

2 uger:

Kr.

10.405

Prisen inkluderer: 24 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos en
værtsfamilie i eneværelse, eget badeværelse og med
halvpension, aktivitets- og udflugtsprogram.

Salamanca 50+
Salamanca er Spaniens universitetsby nummer et og den
tredjeældste universitetsby i Europa. I år 2002 blev Salamanca
udnævnt til Europas kulturelle hovedstad, og byen er også
erklæret "World Heritage City" af UNESCO. Når du besøger
Salamanca, må du ikke gå glip af byens to katedraler, en romansk
og en gotisk, begge meget imponerende bygningsværker. Alle
husene i byen er uanset byggeperiode opført i samme materiale,
nemlig gyldne sandsten, hvilket giver et meget harmonisk og
smukt bybillede.
Datoer: 1 uge: 22/4, 9/9 og 21/10
2 uger: 15/4, 2/9 og 14/10

1 uge:
2 uger:

Kr.
Kr.

5.940
10.195

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos en
værtsfamilie i eneværelse og med helpension, lufthavnstransport
retur, kulturelt program og sociale aktiviteter.

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.
Bundgård Sprogrejser ApS - Storegade 35 - 6780 Skærbæk - Tlf. 7475 0844 - www.bundgaard-sprogrejser.dk - mail@bundgaard-rejser.dk
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Benalmádena 50+
Benalmádena er en attraktiv kystby beliggende ved foden af Mijas
bjergstrækning. Oprindeligt var byen en lille fiskerby med smukke
hvidkalkede huse, nu har byen har udviklet sig til en livlig og
moderne by, men har bevaret sin gamle karakter og charme.
Byen har mange gode restauranter, cafeer, frodige parker og en
skøn lystbådehavn. Fra havnen har du mulighed for udflugter til
omkringliggende byer og Marokko, der blot er en times sejltur fra
Benalmádena.
Datoer: 8/1, 5/2, 5/, 2/4, 7/5, 4/6, 3/9, 1/10 og 5/11

2 uger:

Kr.

*Højsæsontillæg pr. uge i juni og
september:

Kr.

8.980
115

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold,
niveautest, kursusbevis, undervisningsmaterialer, internetadgang,
indkvartering hos en værtsfamilie i eneværelse og med
halvpension og kulturprogram og sociale aktiviteter.

Malaga 50+
Malaga, Picassos fødeby, ligger ved middelhavet i det sydlige
Andalusien med varme somre og lune vintre. Landskabet er det
smukkeste og mest frodige i Spanien. Indbyggerne elsker musik
og dans, som du vil opleve på gaderne hver dag. Picassos
fødehjem står som museum og er absolut et besøg værd. Malaga
kan også byde på andre seværdigheder, f.eks. den store katedral
og slottet Alcazaba samt teatret Teatro Cervantes, som opfører
mange skuespil. I teatret kan du opleve landets bedste orkester
Orchestra of Malaga.

Datoer: 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5*, 26/8,
9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11 og 18/11* (*kun 2 uger)

2 uger:
4 uger:

Kr.
Kr.

*Højsæsontillæg pr. uge på
indkvartering fra 10/6-8/9:

Kr.

9.650
18.250
445

Prisen inkluderer: 16½ lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold
(maks. 10 kursister pr. hold), registreringsgebyr, kursusbevis,
undervisningsmaterialer, fri internet, indkvartering på skolens
campus i eneværelse og uden pension (kan tilkøbes) og aktivitetsog udflugtsprogram.

Nerja 50+
Nerja er en lille by med omkring 20.000 indbyggere, beliggende
50 minutter fra Malaga på den spanske solkyst. Nerja har bevaret
den andalusiske karakter og du kan her opleve de lokales kultur
på tæt hold, og bl.a. se de berømte små hvidkalkede huse rig på
kultur og charme. Omgivet af bjerge og smukke sandstrande,
indbyder Nerja til vandreture og afslapning i et behageligt klima
året rundt. Byens restauranter og cafeer serverer lokale fiskeretter
og regionale specialiteter, der uden tvivl er en smagsoplevelse
uden lige.

Datoer: 22/1, 12/2, 5/3, 16/4, 7/5, 4/6, 16/7, 20/8, 17/9, 15/10 og
5/11

1 uge:
2 uger:

Øvrige år
Juni-september
Øvrige år
Juni-september

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

5.420
5.620
8.995
9.390

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold,
kursusbevis, registreringsgebyr, indkvartering hos værtsfamilie i
eneværelse med halvpension, indkvarteringsgebyr og
kulturprogram og sociale aktiviteter.

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.
Bundgård Sprogrejser ApS - Storegade 35 - 6780 Skærbæk - Tlf. 7475 0844 - www.bundgaard-sprogrejser.dk - mail@bundgaard-rejser.dk
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Cádiz
Cadiz er den ældste by i Europa og kaldes også Den lille Sølvkop
pga. af dens beliggenhed på en halvø ud i Middelhavet. Her kan
du opleve det ægte Andalusien. De hvide strande og promenader
er helt unikke. Den gamle bydel byder på traditionelle spanske
barer og masser af markeder med frugt, grøntsager og friskfanget
fisk. Mange værdsætter området mange uspolerede strande, hvor
mange former for vandsport kan udøves. Sprogskolen tilbyder to
temaer for deres SprogPlus kultur kurser. Vælg mellem kunst og
historie eller gastronomi og vine.

Datoer: Kunst og historie 21/5 og 24/9, Vin og gastronomi 4/6
og 15/10

2 uger:

Værtsfamilie
Studio

Tillæg pr. uge studio 1/4-26/5 og
30/9-27/10

Kr.
Kr.
Kr.

5.940
10.195
200

Prisen inkluderer: 22 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos en
værtsfamilie i eneværelse med halvpension/egen lejlighed uden
pension, kulturelt program og sociale aktiviteter.

Barcelona
Barcelona er Spaniens mest kosmopolitiske by med impulser fra
både Frankrig i nord og Spanien i syd. Byen er hovedstad i
området Catalanien, som ligger ud til Middelhavet i den
nordøstlige del af Spanien. Byen er delt op i forskellige kvarterer
med hver sit særpræg. El Eixample i centrum, hvor du kan opleve
katedralen La Sagrada Familia, også kendt som den ufærdige
kirke, La Rambla, hvor der findes farvestrålende
blomstermarkeder, havnefronten, det gotiske kvarter og
bjergskråningen Montjuic.

Datoer: 7/5 og 25/9
2 uger:

Værtsfamilie

Kr.

8.240

Kollegium

Kr.

9.815

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, studiekort, brug af skolens
faciliteter, aktivitets- og udflugtsprogram og indkvartering hos en
værtsfamilie i eneværelse og med halvpension/kollegium med
eneværelse med eget badeværelse og uden pension

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.

Bundgård Sprogrejser ApS - Storegade 35 - 6780 Skærbæk - Tlf. 7475 0844 - www.bundgaard-sprogrejser.dk - mail@bundgaard-rejser.dk
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Tenerife
Tenerife er den største af de syv kanariske øer og en populær
turistdestination berømt for sine fantastiske sandstrande med
både gyldent og sort sand fra øens vulkaner. Tenerifes landskab
varierer fra skovområder, blomsterparker, ørkener, bjerge og
vulkaner. Det højeste punkt i Spanien er El Teide, en 3.718 meter
høj vulkan med udsigt over hele Tenerife. Området er en
nationalpark og en af Spaniens tolv skatte, som siden 2007 har
været på UNESCOs Verdensarvsliste.
Datoer:

2 uger:

Kr.

9.920

5/2.

Prisen inkluderer: 22 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold, 5
kulturelle lektioner pr. uge, kursusbevis, undervisningsmaterialer,
indkvartering hos en værtsfamilie i eneværelse og med
halvpension, kulturelt udflugtsprogram og sociale aktiviteter.

Palma de Mallorca
Palma de Mallorca er den største by på Mallorca og rummer
halvdelen af Mallorcas befolkning. Turismen på Mallorca udgør
80% af øens indtægter. Byens katedral fra det 13. århundrede er
bestemt et besøg værd. Katedralet er beliggende i nærheden af
de Arabiske bade fra det 10. århundrede og det gamle kvarter,
hvor du kan gå en tur ned af de smalle gader med de mange
appelsin- og oliventræer, som giver skygge til bydelens mange
charmerende cafeér.

Datoer: 4/6.
2 uger:

Kr.

8.240

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold,
kursusbevis, undervisningsmaterialer, brug af skolens faciliteter
og indkvartering hos en værtsfamilie i eneværelse og med
halvpension og 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.

Bundgård Sprogrejser ApS - Storegade 35 - 6780 Skærbæk - Tlf. 7475 0844 - www.bundgaard-sprogrejser.dk - mail@bundgaard-rejser.dk

