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SprogrejseQ IjINice var ikkc Hannes førs!.c. I

H anne Støvring er ikke i tvivl. En af de

bedste oplevelser, hun nogensinde har

haft; er sprogrejsen til Nice. På turen

knyttede hun venskaber med andre unge fra man-

ge forsk.llige lande. Nu føler hun, at hun har

venner overalt i verden. Hanne oplevede også en

sproglig udvikling, hun end ikke havde turdet

håbe på. På hverdage var der 6 timers koncentre'

ret sprogundervisning. Alligevel tik lIanne også

tid til at se Nice og omegn. Enlen s~mmen med

andre unge på ture arrangeret af UNG PlUS og

Bundgård Re~er, ell.r sammen med v..rtsfamilien

h"n h~A. h~ ; A. n~ "d.. nnhnIA.. vo_A.



Hannes franskniveau steg betydeligt

efter sprogskoleopholdet I Nlce

for konkurrencen er hird. Har du været på sprogskole i

udlandet, er du et godt skridt foran de andre. Brug din

sommerferie til noget bidelærerigt og sjovt. Tag med

UNG PLUS på sprogskole i Frankrig, England eller Østrig.

.indfødte skullc stå for undervisningcn

.dcr skullekun bo en dansker pr. værtsfamilie

.rtjsen skulle gå til Frankrig.

-Jeg gik systematisk tii værks. Gennem "Rej-

sebogon" skrevet af Georg Harmsen, skafledejeg

on massc brochurer over sprogrejsor og besluttede

så, at jeg ville med Bundgård Rt;jser til Nice.

Beslutningen var let at træffe. Fransk har altid

fascineret mig, og Bundgård Rejser levede op til

mine krav. Prisen var også rimelig, siger Hanne.

-Nogle mener, at det er dyrt at tage p~ sprog-

rejse. Og det er da også mange penge, men det er

helt sikkert en god investering, hvis man gerne vil

blive godtil et sprog. Efter turen er mit fransk blc-

vet meget mere flydende, og rent grammatisk har

jeg lært ting, som vi endnu ikkc har berørt på

gymnasiet", fortæller Hanne.

Hanne finansierede sin rejsc gennem penge,

som hun \iener i sin fritid på en lokal benzintank

i Aars, ogdemdover betaite Hannes forældre en

del af opholdct.

Erdutildetfranske.såerAZURLIN.UA veddenfran-

ske riviera en meget spændende mulighed. Undervisningen

foregår på universitetet. og Indkvarteringen er på et kollegi.1

nærhoden. Der arrangeres udflugter til f.eks. Monaco. Cannes.

Antibes og N/ces smukke bagland. Der er også mulighed for

bjergbestigning og dykning i Middelhavet. Der er afrejse den

23 juni og den 7.juliKursetvarer i 3 uger.

Du kanogsåvælgeattagetllWIST I N D O R. ,dereren

typisk tyrolerby. Hyggelig og med masser af aktiviteter. Er du

mellem 13 og 18 år og kan reJse I perloden mellem den B. og

den 25.Jull har du chancen for at lære mere tysk og opleve en

masse. Der arrangeres ralting, paragIlding, bordtennIsturne-

ring og meget mere.

Vejen til det solide 10-tal Hanne

går i 3.G på Ve,,1himmerlands Gymnasium. Inden

sprogrejsen til Niee. havde Hanne fransk på

almindeligt niveau og lå på et IO-tal. Efter sprog-

rejsen hoppede Hanne op på et højt niveau. og det

er normalt, at man så falder et par karakterer efter

niveauskift. Men Hanne har bevaret JO-tallet både

skriftligt og mundtligt.

-Rent sprogllgt har det været en stor tilfreds-

stillelse for mig at bllve så fortrollg med fransk-

Efter jeg kom tilbage. besluttedejeg hurtigt, at jeg

vl1le besøge min værtsfaml1le igen. Så I påsken

var jeg også på besøg i Niee. For nogle måneder

siden søgte Bundgård Rejser en rejseleder til .wm-

merens sprogskole I Niee. Jeg sogte jobbet og var

heldig at B det. Så til sommer går drommen i

opfyldelse. Jeg kommer tilbage til Niee, og samti-

digt ljener jeg lldt penge, fortæller Hanne.

Ellertagtil Englands riviera il O U IN I. OUTHOmrå-

det tiltrækker unge fra hele verden. Indkvarteringen sker hos

private engelske familIer, og der bor kun en dansker pr. fami-

lle. Der er mange fritidstilbud i området.

middagspause. Måske har man lidt lektier for, men

ellers har man.fri frem til næste morgen. Men der

tales også fransk i Fritiden, for det er unge aF For-

skellige nationaliteter, der er samlet. Ligesom alt

kommunikation med værtsfamilien også foregår

på fransk.

-Om eftenniddagen kan man vælge at tåge

med på nogle ture arrangeret af Bundgåi'd Rejser,

eller man kan på egen hånd tage til stranden eller

gå på museer, fortovseaFe eller udturske det

spændende miljø i og omkring Niee. Min værtsfa-

milie var ivrige efter at tage mig med på ture, så

jeg fik set en masse. Blandt andet vor vi flere

gange oppe i bjergene, og jeg vor også på tllr

langs Rivieroen gennem Monoeo tii Itnlien, og jeg

fik også set Saint Tropez. Natur- og kl'lturoplevel-

seme gjorde et stort indtryk på nlig, Fortæller

Hanne.

Hvad fremtiden skal bringe ved Hanne endnu

ikke. Foreløhigt bliver hun lil sommer med sine 18

år årets yngste student fra Vesthimmerlands Gym-

nasium i Aars. Men sprogrejsen har helydet. at

fremliden skal have noget med Fransk at gore.

Måske vilHanne senere kombiner<' et juro,,1udie

med noget fransk, men hvordon en sådon uddan-

nelse skal skrues sammen: vil fremtiden vise.

MEDLEMSTILBUD

Som medlem af UNG Plus får du 300 kr. i rabat på prisen. som

svinger fra 7.700 kr. tIl 11.000 kr. inkl. rejse, undervisning, fri-

tidsprogram, kost og logi Ring tIl Bundgård Rejser på tlf. 7471

64 44 og få nærmere oplysninger om dine muligheder. Bund-

gård Rejser arrangerer sprogrejser over næsten hele verden.

Franske fristelser På en typisk hverdag

på sprogskole i Nice modcr man på skolen klok-

ken 9 om morgenen. Derefter er der intensiv

undervisning frenl til kl. 15 kun atbrudt af cn
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