
SprogPlus 2019
Spanien 13-17 år

Datoer: 

Familie Kollegium

2 uger: Kr. 11.165 13.215

3 uger: Kr. 15.225 18.375

4 uger: Kr. 19.200 23.375

Benalmadena 13 - 17 år 

Datoer: Periode 1: 9/6 - 28/7

Periode 1 Periode 2
Periode 2: 28/7 - 26/8

2 uger: Kr. 10.850 10.380

3 uger: Kr. 15.420 14.655

4 uger: Kr. 19.655 19.175

2-ugers sejladskursus (1/7-16/8): Kr. 1.970

2-ugers golfkursus (1/7-16/8): Kr. 1.500

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.

Spanien

Tarrangona 13 - 17 år (ved Barcelona) 

Hver søndag i perioden 30/6-3/8

Tarragona er en af de mange fascinerende kystbyer ved 

Middelhavet, der med sine ca. 130.000 indbyggere er en 

hyggelig og aktiv by. Byen er på UNESCO's verdensarvliste 

og denne rige kulturelle baggrund giver oplagte emner til 

spanskundervisningen. Udover spanskundervisningen 

deltager du i sprogskolens aktivitets- og udflugtsprogram. Du 

kan vælge at bo hos en værtsfamilie eller på kollegium. 

Benalmádena ligger i Andalusien og er en forstad til Malága 

på Spaniens solkyst. Her er altid dejligt vejr med masser af 

sol, lækre sandstrande, palmer og en livlig sydlandsk 

stemning. Sprogskolen ligger centralt i Benalmádena med kun 

10 minutters gang til stranden. Ud over undervisningen sørger 

sprogskolen for eftermiddagsaktiviteter 4 dage om ugen samt 

en ugentlig halvdags- og heldagsudflugt. Tre afterner pr. uge 

er der aktiviteter på sprogskolen. 

Prisen inkluderer: 18 lektioner pr. uge, test af niveau, 

kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering i 

deleværelse hos en værtsfamilie/på kollegium (ankomst 

søndag/afrejse lørdag), helpension, lufthavnstransport 

tur/retur (Barcelona El Prat), lokalt buskort v. 

familieindkvartering med mere end 20 min. gang til skolen og 

aktivitets- og udflugtsprogram

Prisen inkluderer: 20 lektioner pr. uge, test af niveau, 

kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos 

værtsfamilie i deleværelse (ankomst og afrejse søndag), 

helpension, lufthavnstransport tur/retur (Malaga) og aktivitets- 

og udflugtsprogram
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SprogPlus 2019
Spanien 13-17 år

San Sebastian 14 - 17 år

Datoer: 

2 uger: Kr. 12.930

3 uger: Kr. 18.135

4 uger: Kr. 23.340

TILVALGSFAG:

Surfing: 695

Kajak/Stand up Paddle: 380

Madlavning og middag: 475

Cadiz 13 - 17 år 

Værtsfam. Kollegium

2 uger: Kr. 10.815 13.370

3 uger: Kr. 13.805 19.005

4 uger: Kr. 17.325 23.845

Pris i kr. pr. uge

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.

Prisen inkluderer: 24 lektioner. pr. uge, undervisningsmaterialer, 

indkvartering i deleværelse og med helpension hos en 

værtsfamilie/på kollegium (ankomst og afrejse søndag), 

lufthavnstransport t/retur (Malaga), stort aktivitets- og 

udflugtsprogram. 

Datoer: hver søndag i perioden 16/6-11/8 for værtsfamilie og 

30/6-11/8 for kollegium

San Sebastian ligger ved kysten i det nord-vestlige Spanien, 

tæt ved den franske grænse. Byen har en smuk beliggenhed 

ved en bugt omkranset af bjerge og med lækre strande. 

Sprogskolen har sørget for, at du får det sjovt med forskellige 

aktiviteter tre eftermiddag om ugen. En gang om ugen 

opfordres du til at bruge din eftermiddag på et tilvalgsfag som 

surfing, kajak, stand-up-paddle, madlavning eller andet. Hver 

lørdag kommer du på en heldagsudflugt ud i Baskerlandet. 

Prisen inkluderer: 25 lektioner pr. uge, test af niveau, 

kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos en 

værtsfamilie i eneværelse (ankomst og afrejse søndag), 

helpension, lufthavnstransport t/retur (San Sebastian) og 

aktivitets- og udflugtsprogram

Cádiz er Europas ældste by og ligger ved sydkysten af Spanien.  Her 

finder du de smukkeste, uberørte strande, hvorfor Cádiz nu er 

destionen for dem, der søger autenticitet og livlige aktiviter. Du 

kommer til at se dig om i området, når du deltager i en ugentlig halv- 

og heldagsudflugt. Et stort aktivitetsprogram sørger for masser af 

muligheder for dagligt at være sammen med de mange internationale 

kursister. 

Hver søndag i perioden 2/6-24/8. Begyndere kan 

starte 2/6, 30/6 og 4/8
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SprogPlus 2019
Spanien 13-17 år

Valencia 14-17 år

Dato:  

Hver Hver søndag i perioden 23/6-17/8

Værtsfam. Kollegium

2 uger: Kr. 9.985 10.930

3 uger: Kr. 14.080 15.500

4 uger: Kr. 18.175 20.065

2 uger: Kr. 11.405

3 uger: Kr. 16.010

4 uger: Kr. 20.145

Madrid 13-17 år

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.

Valencia ligger ud til Middelhavet, og byens gamle bydel er en 

af de mest imponerende i Spanien med strande, butikker og 

historiske fund. Sprogskolen er beliggende i to bygninger i 

hjertet af Valencia, ved siden af et grønt område, og med 

butikker lige rundt om hjørnet. Sprogskolen sørger for masser 

af aktiviteter i løbet af ugen samt en heldagsudflugt hver 

lørdag, så du får set både Valencia og området omkring byen. 

Prisen inkluderer: 24 lektioner pr. uge, test af niveau, 

kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos en 

værtsfamilie i deleværelse/kollegium i ene- eller deleværelse, 

helpension, lufthavnstransport t/retur (Valencia), stort 

aktivitets- og udflugtsprogram.

Prisen inkluderer: 24 lektioner pr. uge, test af niveau, 

kursusbevis, undervisningsmaterialer, indkvartering hos en 

værtsfamilie i deleværelse (ankomst søndag/afrejse lørdag, 

helpension, lufthavnstransport t/retur (Madrid), aktivitets- og 

udflugtsprogram

Spaniens hovedstad Madrid byder på alt fra smukke 

bygninger, hyggelige gamle bydele, imponerende museer og 

masser af spansk afslappet atmosfære. Sprogskolen ligger 

centralt i Madrid og er det perfekte udgangspunkt til 

udforskning af byen. Du deltager i et stort aktivitetsprogram, 

så du også i fritiden får øvet det spanske sprog. Hver lørdag 

kommer du desuden på en spændende udflugt til f.eks. 

Toledo, Segovia eller Alcalá. 

Dato:  Hver søndag i perioden 23/6-10/8
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SprogPlus 2019
Spanien 13-17 år

Sevilla 13-17 år

Værtsfam. Fodbold

2 uger: Kr. 10.490 12.625

3 uger: Kr. 13.545 17.035

4 uger: Kr. 17.150 21.540

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.

Sevilla er en af de mest populære byer at studere i inden for Europa. 

Sprogskolen ligger i det gamle farverige kvarter. Du kommer til at se 

dig om i området, når du deltager i en ugentlig halv- og 

heldagsudflugt. Et stort aktivitetsprogram sørger for masser af 

muligheder for dagligt at være sammen med de mange internationale 

kursister.                                                                                    

Fodboldcamp: Spil fodbold i spillets eget land, få rundvisning på 

Sevilla og Real Betis stadion samtidig med, at du også har 

spanskundervisning. 

Datoer: hver søndag i perioden 30/6-27/7. Start på 

fodboldcamp ikke muligt den 21/7

Prisen inkluderer:  24 lektioner. pr. uge, undervisningsmaterialer, 

indkvartering i deleværelse og med helpension hos en værtsfamilie 

(ankomst søndag/afrejse lørdag), lufthavnstransport t/retur (Sevilla), 

stort aktivitets- og udflugtsprogram. 
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