El Paraiso Spanish Language School is gesitueerd aan de Grote Oceaan, nabij het Manuel Antonio Nationaal Park en ligt op
2.5 uur rijden (of 12 minuten vliegen) van Costa Rica’s hoofdstad, San José. Het Manuel Antonio Nationaal Park is een van de
meest bezochte parken van Costa Rica en biedt naast natuur- en dierenpracht ook adembenemende stranden. In onze school
bevind je je waarlijk in het paradijs.
Onze school bevindt zich op 5 minuten rijden met auto of bus van het strand slechts een paar minuten van het centrum van
Quepos. De locatie van de school is een natuurlijke omgeving, waar ‘wildlife’ zoals aapjes en tropische vogels nooit ver weg
zijn.
In de El Paraiso School leren we u het Spaans onder de knie krijgen, gecombineerd met culturele activiteiten zodat u het “Pura
Vida” volledig ervaart. Onze ervaren en toegewijde leerkrachten en vriendelijk personeel zorgen voor een kwalitatieve ervaring
voor elk van onze studenten.
El Paraiso Spanish Language School kenmerkt zich door zijn focus op onderwijs door avontuur, cultuur en het leren van een
taal.
Of u nu student of professioneel bent, of gewoon iemand die graag bijleert, onze leerkrachten
zetten alles in het werk om uw eigen doelstellingen te bereiken. Onze leerkrachten zijn
ervaren in hun beroep. Geleid door Pedro Luis Cardona die Spaans doceerde in Costa Rica,
Belgie en Colombia aan studenten van verscheidene nationaliteiten, is ons lerarenkorps
bereid uw tijd te maximaliseren met activiteiten en oefeningen die uw kunde en kennis
weerspiegelen en u de kans geven meer te leren dan u ooit geleerd hebt.
Onze lesmethodes verbinden het leren van een taal met realistische situaties zodat de nieuw
verworven kennis van het Spaans makkelijk in de praktijk kan worden omgezet.

Mini-groep:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximaal 5 personen per groep (gemiddelde 2-3)
Vier Unterrichtsstunden pro Tag von Montag bis Freitag
Elke les duurt 55 minuten
Les van 8:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 (op een roterende
basis als programmavergunningen.)
2 pauzes van 10 minuten inbegrepen
De vrije snacks van de onderbrekingstijd
Als er slechts 1 student per groep is, krijgt deze 15 uur privéles in plaats van 20 uur groepsles, met een pauze
van 15 minuten.

Privé-les:
•
•
•
•
•
•

Mogelijk in blokken van 15 of 20 uur per week van maandag tot vrijdag
3 uur per dag, een pauze van 15 minuten inbegrepen
4 uur per dag, een pauze van 10 minuten inbegrepen
Elke les duurt 55 minuten
De vrije snacks van de onderbrekingstijd
Les van 8:00 tot 11:00/12:00 en van 13:00 tot 16:00/17:00

Culturele klassen:
•

Voor onze studenten organiseren we ook gratis conversatieklassen, telkens voor 1 uur, 3 keer
per week. De studenten kiezen zelf het gespreksonderwerp.

Combinatie-les:
•

voeg Slechts US$19.00 toe voor elk uur van privé Spaanse klas die u aan het Mini-Groeps programma toevoeg

Spaans en Surfen:
•

Keus van Spaans programma plus 3 surflessen per week.

Spaans en Deepzeeduiken:
•

Combineer een Spaans programma met diverse het duiken opties.

Spaans en Danz:
•

Combineer een Spaans programma met danz lessen.

Spaans en Avontuur:
•

Combineer een Spaans programma met Avontuur.

Spaans en Vrilijwilligerswerk:
Combineer een Spaans programma met een vrijwilligersprogramma.

2011 Prijzen in de dollars van de U.S - SLECHTS het Spaans
Mini-groep
20 uur

Zonder verblijf

Met familie

1 week

$350

$490

2 weken

$680

$960

3 weken

$950

$1,370

4 weken

$1,200

$1,760

Extra weken

$290

$430

Privé-les 15
uur

Zonder verblijf

Met familie

1 week

$400

$540

2 weken

$780

$1,060

3 weken

$1,110

$1,530

4 weken

$1,485

$2,045

Extra weken

$340

$480

Privé-les 20
uur

Zonder verblijf

Met familie

1 week

$533

$673

2 weken

$1,040

$1,320

3 weken

$1,500

$1,920

4 weken

$1,970

$2,530

Extra weken

$478

$618

Extra uren privé-les kosten $23 U.S.

Prijzen houden in:










Lessen
Inschrijvingskosten
Lesmateriaal
Culturele activiteiten (De klas van surf of yoga, dans-De dans eens
per week, folcloric avond eens per maand)
Niveautest
De vrije vruchten van de onderbrekingstijd, sap en koekjes
Vrij gebruik van Interneti
Vrije oogst van homestay met onze minivan op maandag morgen
Bewijs van aanwezigheid

Activiteiten:
Naast de taallessen zorgen we ook voor een grondige kennismaking met de Costa Ricaanse cultuur. We bieden dan ook een waaier van
culturele activiteiten. Voor sommigen kunnen dit de eerste salsa of merenguepassen in een dansles tijdens een plaatselijke discotheek zijn,
voor studenten die de golven willen bezweren bieden we dan weer surfklasse (eens per student) aan. De lessen worden gegeven door
ervaren plaatselijke surfinstructoren, die in verscheidene nationale competities hebben meegedaan. Voor studenten die niet in surfklassen
geïnteresseerd zijn, bieden we in plaats daarvan yogaklasse (eens per student) aan.
Ervaar de cultuur aan ons "de Costa Ricaan avond" met een folkloric dansend en acitivites.

Aventuur en trips:
Met haar rivieren, stranden, bergen en tropisch regenwoud is Costa Rica een droom voor de reiziger die zint op avontuur. Onze thuisbasis in
Manuel Antonio nabij de Grote Oceaan, is de perfecte itgangsbasis om de pracht van Costa Rica te ontdekken.
Voor avonturiers bieden we rafting aan op de rivieren Naranjo en Savegre, uitstappen naar het Manuel Antonio Nationaal Park.
Kajak- en boottrips in de mangroves van Damas Island, zeekajak, paardrijden, canopytrips, etc.
Hoewel deze excursies niet in de leskosten inbegrepen zijn worden deze door de El Paraiso Spanish School tegen gereduceerd
tarief aangeboden.

Verblijf:
1) Families
In Costa Rica verblijf je bij een door ons uitgekozen gastgezin. Wij houden in het
mate van het mogelijke rekening met je wensen bij de keuze van de familie. Het
gastgezin voorziet in ontbijt en avondmaal. Ook wasdienst is in de prijs inbegrepen.
Een verblijf bij onze gastgezinnen is ideaal om je snel thuis te voelen in Costa
Rica, de lokale gewoontes en cultuur aan den lijve te ondervinden en, niet
onbelangrijk, je Spaans in dagdagelijkse situaties te oefenen.

2) Cabinas (Studentenflats)
Deze studentenstudio's gevestigd op de campus zijn geschikt voor maximaal 2
personen. Ze beschikken over een aparte badkamer met douche en een kitchenette. Ook
een televisie en een ventilator zijn aanwezig.
3) Hotels of studio’s
Hotelkamers zijn beschikbaar in verscheidene prijsklassen. Een eenvoudige studio is beschikbaar vanaf $15 US.

Contacteer Ons:
Costa Rica:
El Paraiso Spanish School
Km 1, via Manuel Antonio, Manuel Antonio
Tel: (506) 2777-4681 Fax: (506) 2777-0568
Mail: P.O. Box 6350-317 Quepos, Costa Rica

Website: www.elparaisoschool.com
Email: escuela@elparaisoschool.com
Canada Contact:
Phone: (519) 747-1627

