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Aktiviteter 12-17 år

2 uger: Kr. 13.670

3 uger: Kr. 19.570

4 uger Kr. 25.210

2 uger: Kr. 14.240

3 uger: Kr. 19.390

4 uger: Kr. 24.535

2 uger: Kr. 13.615

3 uger: Kr. 19.390

4 uger: Kr. 24.640

Canada

Vancouver 12 - 16 år
Vancouver ligger mellem Stillehavet og Rocky Mountains omgivet af helt 

fantistisk natur på alle sider. Den smukke natur og den kosmopolistiske 

atmosfære har gjort byen til en af Canadas mest populære byer. 

Befolkningen i Vancouver er en charmerende blanding af nationaliteter, 

hvilket bl.a. afspejler sig i de mange forskellige restauranter, der serverer 

mad fra alverdens lande.  Der er et stort udbud af kulturelle- og 

udendørsaktiviteter både sommer og vinter. Om sommeren sejler mange 

i de smukke farvande, bader ved en af byens 8 strande eller tager på 

kano- eller kajakture. Om vinteren er det specielt skiture op i bjergene 

omkring byen der trækker.

Dato: Start hver mandag i perioderne 29/6 - 14/8

Victoria 12 - 17 år

Prisen inkluderer: 22 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis, 

undervisningsmaterialer, lufthavnstransport tur/retur, indkvartering hos 

værtsfamilie i eneværelse, helpension, stort aktivitets- og 

udflugtsprogram 

Prisen inkluderer: 22 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis, 

undervisningsmaterialer, lufthavnstransport tur/retur, indkvartering hos 

værtsfamilie i eneværelse, helpension, 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.

Prisen inkluderer: 16,5 lektioner pr. uge, test af niveau, kursusbevis, 

undervisningsmaterialer, lufthavnstransport tur/retur, indkvartering hos 

værtsfamilie i eneværelse, helpension, stort aktivitets- og 

udflugtsprogram 

Victoria er Canadas mest britiske by, med røde dobbeltdækker busser, 

hestevogne i gaderne og i varehusene kan du købe britiske specialiteter. 

Nyd en slentretur langs havnen, eller gennem de brostensbelagte gader 

mellem velholdte haver og huse. I Victoria finder du mange oplevelser 

lige fra museer, gallerier, teatre og skønne parker til zoologisk have og 

historiske bygninger som f.eks. British Columbia Parliament Buildings. Er 

du til shopping, så er Victoria lige stedet og skal du slappe af mellem de 

mange butiksbesøg, så finder du et hav af caféer og restauranter. 

Dato: Hver mandag i perioden 29/6 til 21/8

Calgary 14 - 17 år
Calgary ligger i den sydlige del af provinsen Alberta. Selv om du her 

finder det pulserende bymiljø med grønne parker, zoologisk have, 

forlystelsespark, botanisk have og meget mere, så er du også midt i en 

cowboykultur. Byen afholder hvert år Calgary Stamped som er 2 uger 

med rodeoryttere, der dyster mod hinanden. Kun 80 km fra Calgary 

ligger Rocky Mountains. Mange benytter Calgary som udgangspunkt for 

at køre op i bjergene for at stå på ski om vinteren. Om sommeren er det 

vandreskoene der bliver luftet i bjergene.    

Dato: Start hver mandag i perioderne 29/6 - 14/8
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