
SprogPlus 2019

Kultur (50+)

Datoer: 28/4, 12/5, 26/5, 1/9 og 15/9

2 uger: Værtsfam. Kr. 11.470

Kollegium Kr. 11.850

Datoer: 

2 uger: Kr. 10.905

Datoer: 

Rosamunde Pilcher: 28/4, 26/5, 11/8, 25/8 og 6/10

2 uger: Kr. 10.195

2 uger: 16/6-18/8 Kr. 11.480

Priserne er vejledende. Bundgård Sprogejser 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.

England
Besøg Englands mange forskelligheder. Besøg bl.a. romerrigets engelske hovedstad Colchester, eller "London 

by the sea" bedre kendt som Brighton, eller oplev den smukke ø Jersey ved den franske kyst. 

Jersey er en smuk ø beliggende i den engelske kanal meget tæt på 

Frankrigs kyst. Øen har mange bakker, grønne marker og skønne 

strande. De mange turister fra hele verden giver øen dens 

internationale præg, og udvalget af butikker, hoteller og restauranter 

er mangfoldigt. I løbet af de to uge kommer du på 3 ugentlige 

eftermiddagsudflugter og en tur rundt på øen i weekenden foruden 2 

ugentlige sociale aftenaktiviteter. Mulighed for indkvartering på 

kollegium 10 min. gang fra sprogskolen

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold, 

kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering i eneværelse hos en 

værtsfamilie med helpension/på kollegium med morgenmad (ankomst 

søndag/afrejse lørdag), lufthavnstransport retur, daglig bustransport til/fra 

skolen og aktivitetsprogram.

Jersey

Paignton 
Paignton finder man i den smukke bugt Torbay, bedre kendt som Den 

engelske Riviera. Sprogskolen har til huse i 2 gamle smukke 

Victorianske bygninger. Skolen tilbyder to forskellige temaer - 

Rosamunde Pilcher eller Agatha Christie. Her tages du med tilbage i 

tiden og besøger de smukke steder der inspirerede de to forfattere til 

deres mange noveller.   

Agatha Christie: 12/5 og 22/9

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold, 

kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos en værtsfamilie i 

eneværelse med halvpension og aktivitetsprogram.

Brighton   40+ 
Brighton ligger lige syd for London ved den engelske sydkyst. Byen 

har et pulserende liv og kaldes derfor også "London by the sea". Det 

smukke hvide slot The Royal Pavillion er bestemt et besøg værd. The 

lanes er et netværk af smalle gågader med små butikker og caféer. 

Brighton byder også på en flere kilometer lang strandpromenade, der 

kan byde på mange gode gå- eller løbeture. 

7/4, 9/6, 4/8 og 29/9

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold, 

kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos en værtsfamilie i 

eneværelse med halvpension og aktivitetsprogram.
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SprogPlus 2019

Kultur (50+)

Datoer: 

2 uger: Kr. 11.320

Datoer: 

2 uger: Kr. 12.575

3 uger: Kr. 17.595

4 uger: Kr. 22.610

Priserne er vejledende. 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.

Bournemouth   

Englands sydkyst
Den engelske sydkyst er kendt som den engelske riviera. Det milde klima tillader palmerne at gro ved 

strandpromenaderne, og strandene lokker med deres lækre sandstrande. 

Bournemouth er den næststørste by på den engelske sydkyst og den 

by i England, som har flest solskinstimer. Kursister fra hele verden 

kommer til Bournemouth på sprogrejse på grund af den lækre 

sandstrand, som strækker sig flere kilometer langs kysten. Nyd 

Bournemouth i flotte omgivelser af palmer, frodige parker og mange 

trendy butikker. Daglig transport til og fra værtsfamilien kan tilkøbes.

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold, 

kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos en værtsfamilie i 

eneværelse med halvpension og aktivitetsprogram.

Kurser afholdes i perioderne 12/5 - 8/6 og 11/8 - 7/9

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge på aldersintegrerede hold, 

kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos en værtsfamilie i 

eneværelse med halvpension og aktivitetsprogram.

Eastbourne
Eastbourne er en kystby i det sydlige England. Der er både hyggeligt 

og flot i Eastbourne. Den lange strandpromenade går langs kysten 

forbi byens strand, band stand til sommerkoncerter, pier med 

forlystelser og et stort væksthus med tropisk varme, smukke træer og 

planter og flere tusinde sommerfugle. Naturen omkring Eastbourne 

byder både på langstrakte marker og barske skrænter langs kysten. 

28/4, 12/5, 26/5, 9/6, 11/8, 25/8 og 8/9
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SprogPlus 2019

Kultur (50+)

Datoer: 

1 uge: Kr. 6.375

2 uger: Kr. 11.440

3 uger: Kr. 16.505

4 uger: Kr. 21.570

Datoer: 

2 uger: Kr. 11.120

4 uger: Kr. 19.570

Den engelsk-britiske kongerække går tilbage til begyndelsen af 800-tallet, og har gennem tiden bestået af mange 

skiftende slægter. Oplev de skiftende regenters indflydelse på de historiske engelske byer, som kan byde på 

fantastisk arkitektur, infrastruktur og mangfoldig historie. 

Smukke historiske byer

Priserne er vejledende. Bundgård Sprogejser 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.

Kurser i 40+ klasser: 12/5 - 9/6, 4/8 - 1/9 og 24/11 - 22/12; 

Kurser i blanded klasser: 20/1 - 17/2, 24/3 - 12/5 og 29/9 - 

3/11

Chester ligger på grænsen mellem England og det nordlige Wales 

omgivet af en meget smuk natur. Chester er en historisk by, der ligger 

ved floden Dee. De største attraktioner i Chester er alle i gåafstand 

fra byens centrum, som er omgivet af en bymur, hvorpå du på en 

spadseretur passerer bl.a. romerske udgravninger og et amfiteater. 

Prisen inkluderer: 20 lekt./uge på aldersintegrerede hold, kursusbevis, 

undervisningsmaterialer, indkvartering hos en værtsfamilie i eneværelse 

med halvpension og aktivitetsprogram.

2 uger: 28/4, 12/5, 26/5, 9/6, 18/8, 1/9, 15/9 og 29/9.                                    

4 uger kan tages ved at kombinere to datoer

Chester

York  40+
York er en by omgivet af historie. York var meget vigtig for romerne, 

saxerne, vikingerne og normannerne i tidligere tider, og det har sat 

præg på bybilledet. Byen var førhen Englands hovedstad, og er i dag 

hovedstaden i Nordengland. I dag er York en pulserende 

universitetsby, fyldt med restauranter, cafeér og mange trendy 

butikker foruden flere teatre og biografer og steder med live musik, 

hvor en hyggelig aften kan tilbringes.  

Prisen inkluderer: 20 lekt./uge på aldersintegrerede hold, kursusbevis, 

undervisningsmaterialer, indkvartering hos en værtsfamilie i eneværelse 

med halvpension (søndag-søndag) og aktivitetsprogram. 
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