De school El Paraiso wordt gevestigd in Bocas del toro,de Panamanian provincie dichtst aan Costa Rica, en een staggeringly
mooie plaats. Een hoge vlucht nemend tijdens de 19de en vroeg 20ste eeuw, uitvoerende mariene schildpadshell en de
bananen, vrij onlangs viel het in economische daling en tot, bleef onontdekt. Nu is het één van de populairste
toeristenbestemmingen in Panama geworden.
De eilanden bieden de bezoeker een aantal aantrekkelijkheden aan: luxurious regenbossen met een overvloed van fauna en
flora, zonnige eilanden, stranden die met het Caraïbische beste, koraalertsaders in glashelder water, mangroveeilandjes in een
meer-als landschap, guaymi Indische dorpen en een nationaal marien park concurreren dat voorbeelden van de ecosystemen
beschermt en de natuurlijke rijkdommen die binnen de grenzen van de Archipel, als atribute
aan onze toekomstige generaties coëxisteren.
Panama heeft twee seizoenen. Het droge seizoen duurt van Januari aan midden van april en
het regenachtige seizoen vanaf midden van april aan December. De regenval is zwaarder
aan de Caraïbische kant van de hooglanden, hoewel de meeste mensen op of dichtbij de
Vreedzame kust leven.
De temperaturen zijn typisch heet in de laaglanden door het jaar - dagen gewoonlijk bereik
rond 32°C (90°F) en dalen slechts aan een gemiddelde van 22°C (72°F). De temperaturen
van de berg zijn veel koeler, zich uitstrekt tussen 10-18°C (50 en 64°F) in een dag, en zij
variëren ook weinig door het jaar.
De Caraïbische architectuur, lokale cuisine, de mensen en hun festiviteiten, hebben tot deze
eilanden een irresitable plaats gemaakt.

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.
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)
4 uur per dag van maandag tot vrijdag
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

Spaans en Surfen:
Keus van Spaans programma plus surflessen

Spaans en Deepzeeduiken:
Combineer een Spaans programma met diverse het duiken opties.

Spaans en Avontuur:
Combineer een Spaans programma met Avontuurlijke Toeren.

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 Uren

Zonder Verblijf

Met Familie
hospedaje

1 week

$235

$ 345

2 weken

$454

$ 674

3 weken

$661

$ 991

4 weken

$868

$ 1,308

Extra weken

$210

$320

Privé- les 15 Uren

Zonder Verblijf

Met Familie
hospedaje

1 week

$270

$380

2 weken

$519

$738

3 weken

$753

$1,083

4 weken

$977

$1,417

Extra weken

$243

$353

Privé- les 20 Uren

Zonder Verblijf

Met Familie
hospedaje

1 week

$350

$460

2 weken

$672

$892

3 weken

$977

$1,307

4 weken

$1,274

$1714

Extra weken

$315

$425

De prijzen omvatten:
Les
Inschrijvingskosten
Handboek en lesmateriaal
Niveautest bij lesaanvang
Versnaperingen tijdens de pause
Vrij gebruik van draadloos Internet
Bewijs van aanwezigheid

Verblijf
1)

Familie’s/De Familie Herberg

Ook in Bocas Del Torokan je kiezen voor een verblijf bij een Panamees gastgezin. Onze families
zijn trots op hun eiland en erg gewillig om hun gasten mee te nemen op uitjes naar de markt,
plaatselijke bezienswaardigheden of op kerkbezoek.
Geen betere manier om Panama en zijn cultuur beter te leren kennen!
Sommige families bedienen als kleine jeugdherbergen met enkel enkele slaapkamers
Centraal gelegen in een rustige zijstraat in het centrum van Bocas, dicht bij alle voorzieningen
(restaurants, bars, tourorganisatoren, dokter, apothekers,…).

2 ) Hotel of Herberg
Wij zijn handig in hetzelfde gebouw zoals Bocas Caribbean Paradise Hotel, slechts minuten
van het midden van Bocas stad en aller opgespoord die het activiteiten en gemakken is. Wij
bieden mooie kamers met A/C, TV, privébad met heet water, draadloos internet aan.
Informeer alstublieft naar speciale prijzen voor onze studenten.
In Bocas is er aan hotels en herbergs keuze te over.
Alle huisvesting opties zijn minuten van de school gevonden.
MERK OP: Er is een kosten gelijk aan een 1 nacht prijs voor logies annuleerde reservatie binnen
minder dan 1 week van aankomst.
Contacteer ons voor meer informatie.

Activiteiten:
Snorkelen
De beste manier om snel en efficiënt bij de duik- en snorkelsites te raken is een tour te nemen. De standaardtrip wordt door
bijna alle touroperators uitgevoerd en is fantastisch voor zowel duikers als snorkelaars. De tour gaat naar Dolphin Bay om
dolfijnen te zien, dan naar Coral Cay, waar koralen te zien zijn of te duiken met micro-organismen; dan gaat het verder naar
Red Frog Beach om te surfen en een laatste mogelijkheid om te snorkelen rond de mooie koralen in Hospital Point of te duiken
rond een scheepswrak. Snorkelmateriaal is inbegrepen, maar check de kwaliteit voor je de kaai verlaat
Prijs: $15-17 VS het depeding op de reis.

Diepzeeduiken
Tijdens het duiken in Bocas is het mogelijk om enkele van ‘s werelds best bewaarde harde en zachte koralen te zien. Ook
roggen, zeekreeften, verschillende soorten krabben en talloze tropische vissen. Een duikersgetuigschrift zal van alle duikers
verlangd worden.
Een aantal van de populairst duikt plaatsen: De Rots van de tijger, Crawl Cay, Het Punt van het Ziekenhuis, Cays Zapatilla
Holen, Chica Ola.
Één en Twee duikt:
o

o
o

Optie A - halve dagreis:
Kan gebeuren op verschillende plekken, die zich ongeveer 10 tot 15 min. van het centrum bevinden. Duur:
ongeveer 4 uur.
Prijs: $55 inclusief alle materiaal
Optie B - gehele dagreis: Aan Bocas Del Drago en Bird Island
Prijs: $60 VS
Optie C - gehele dagreis: Aan Parque Nationale Bastimentos,het bezoeken Dolphin Bay, Crawl Cay, Red
Frog strand, Hospital Point
Prijs: $60 VS

o

Optie D -gehele dagreis: én twee-tank duikt aan Tiger Rock en Zapatilal Cays (hangt van weer af),
Vergt ongeveer 5 uren.
Prijs: $75

o

PADI Diepzeeduiken:
Ontdek Diepzeeduiken:
U toestaat om de onderwaterwereld te ontdekken gebruikend Diepzeeduike.
Prijs: $65
Het open Water met inbegrip van certificatie:
Deze cursus is een volledige certificatie met erkenning wereldwijd
Prijs: $245
Geavanceerde:
Deze cursus zijn voor vergunning gegeven duikers die wensen om hun vaardigheden en ervaringen
uit te breiden
Prijs:$235
Redding:
U om uw ongevallenpreventie en beheersvaardigheden te bepalen
Prijs:$235
Eerste Hulp:
Is een basiscursus in de zorg van de Noodsituatie
Prijs:$100
Redding en Eerste Hulp:
Prijs: $295 VS
Nitrox Certificatie:
Prijs: $175 VS of voeg aan OM HET EVEN WELKE cursus voor de $95 V.S. toe
Duik Meester:
de hoogste niet-professionele classificatie die kan worden bereikt
Prijs:$500
Een divemastercursus beginnen een duiker geregistreerde 20 moet hebben duikt en om te eindigen s
bovendien ook mogelijk.

Water-ski: $40US voon een half uur, $60US één uur.
Kajak:
o
o

Enkele kajak: $3 voon een uur, voon een halve dag $10

Dubbele kajak: $4 voon een uur, voon een halve dag $12

Fiets huren: $ 2 voor één uur, $10 voor één dag
Surfen
De sites van Bastimentos zijn minder bezocht door surfers. De eerst twee stranden zijn goed om te surfen, maar zijn minder
makkelijk te bereiken: per boot vanaf Bocas als het weer het toelaat, of per boot naar Bastimentos en dan een wandeling van
15 minuten naar de andere kant van het eiland om op het eerste strand te geraken. De trip per boot duurt ongeveer 15
minuten. De derde site, op het eiland Carenero is even gevaarlijk als The Dump, met veel koraalriffen dicht bij de golven.
Bezoek aan het Indianendorp
In de archipel van Bocas del Toro zijn er verschillende gemeenschappen van ngobe Indianen. Deze gemeenschappen
zijn, op het Bastimentos Eiland: Quebrada Sal en Bahia Honda; op San Cristobal: San Cristobal, Bocatorito en Valle
Escondido; op Solarte: Solarte; op Popa: Popa 1, Popa 2 en Isla Tigre; op Cavo Agua: Cavo Agua. Als je
geïnteresseerd ben in de Indiaanse cultuur is het misschien een goed idee om San Cristóbal, Popa 2 of Quebrada Sal,
waar elke local je wel iets over hun gemeenschappen en gebruiken kan vertellen.
Hoewel ze niet voorbereid zijn op toeristen, ontvangen ze elke bezoeker hartelijk.

o

o

Het eiland Colon en Bocas stad
Op het eiland Colon waar de stad Bocas del Toro gesitueerd is, is er veel te zien. De Caraïbische architecteur
die deel uitmaakt van de regionale cultuur, is het eerste wat je zal opvallen. In het binneland zijn er bossen,
rivieren, kreken en overblijfselen van een ooit overvloedige fauna en flora. Kenmerkend voor de kust zijn de
koraalriffen, mangrovewouden, rotsformaties en zeevogels.
Bocas del Toro is een stad met karakter. Een wandeling door de hoofdstraat (3de) of in de zijstraten is alsof je
teruggaat in de tijd. Een verleden dat op sommige momenten schitterend was, op andere dan weer
decadent...triestig. De architecteur van de oudere woningen, met hun Caraïbische stijl, maakt deel uit van de
identiteit van Bocas.
Zapatillas Key
Deze twee mooie eilanden zijn gesitueerd op een koraalplatform dat -naar de open zee toe - gekenmerkt
wordt door de brandingsgolven die gevormd worden door het breken van de golven op het rif. Zapatillas Keys
ligt in het Bastimentos Island Nationaal Marine Park. Het staat bekend voor zijn prachtige stranden,
kristalhelder water, koraalriffen en kleine, schaduwrijke bossen. Ze zijn genoemd naar een vrucht: de zapatila.
Het westelijke eiland, Zapatillas Miner is de occasionele basis van wetenschappers die de groene
marineschildpadden bestuderen. Deze en nog andere soorten schildpadden leggen tijdens het broedseizoen
hun eieren op deze stranden. Op Zapatillas Major is er een Park Rangers Instituut, geleid door INRENARE
(Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables), een agentschap van de regering ter berscherming van
de natuurlijke bronnen.

De omgeving ontdekken
Je tour met de wagen begint in Bocas del Toro stad. Je hebt de keuze in twee routes. De eerste route brengt je langs de kust,
met een uitzicht op de openzee en dagzomende aardlagen. Verder zijn er kleine stranden en heuvels met typische boerderijen
te bespeuren. Het woud is immer aanwezig tot je aankomt op het prachtige strand van Bluff, kenmerkend voor de oranje kleur
van het zand. Dit is zeker een leuke plek om je dag al zwemmend, surfend en zonnend door te brengen. Misschien zie je ook
wel witgezichtaapjes. Let wel op voor de soms ruwe zee. Het strand Bluff is ook gekend voor het nestelen van schildpadden.
Hier werken ‘s nachts groepen voor het behoud van deze diersoort door de nesten en schildpadden voor roofdieren te
beschermen. De activiteit staat open voor toeristen. Je kan ook kiezen voor de tour naar Bocas del Drago, waar een
zandstrand is met koraalriffen, die voor snorkelaars interessant kunnen zijn. Slechts een vijftal minuten hier vandaan ligt Swan
Key, waar er een instituut is ter bescherming van de vogels. Tijdens de terugkeer kan je stoppen in het midden van het eiland
om een bezoek te brengen aan Bats Cave.

o

o

o

o

Swan Key en Bocas del Drago
Toen Christoffel Columbus vanuit Costa Rica in Panama aankwam, was Bocas del Drago de eerste plaats die
hij bezocht en gaf hem deze naam. Hij bereikte deze Admiral Bay (of door de Indianen Cerabaro of Zerabora
genoemd) via het kanaal dat het hoofdeiland met het Columbus Eiland verbindt. Vandaag de dag is deze
archipel een toeristische attractie. Hier vind je prachtige stranden en schaduwrijke paden om te wandelen. De
koraalriffen zijn een must voor elke snorkelaar.
Hospital Point
Hospital Point is een gesloten en kleine plek met een grote diversiteit aan attracties. Toeristen kunnen hier
duiken en snorkelen in het nabijgelegen rif of uitrusten op het beschermde strand. Er is ook mogelijkheid tot
wandelen begeleid door een locale gids, die je op de kleine, kleurrijke maar ook giftige kikkers kan wijzen.
Hospital Point was de plek waar in 1899 het hoofdhospitaal van de United Fruit Company gebouwd was, maar
deze werd in 1920 overgeplaatst naar Almirante (vasteland).
San Christobal Eiland
Het eiland van San Cristobal neemt een belangrijke plaats in van de sector Admiral Bay. De plek is, van de
gehele baai, het meest bezocht door dolfijnen.Er zijn ook drie belangrijke Indiaanse dorpen op dit eiland: San
Cristóbal, Bocatorito en Valle Escondido. San Cristóbal is één van de meer belangrijke plaatsen in de regio
met elektriciteit (generator), openbare telefoons en een lagere school. Bocatorito en Valle Escondido zijn van
kleinere omvang.
Het eiland Bastimientos en het Nationaal Maritiem Park
Het Maritiem Park bestaat uit de centrale sector van het eiland Bastimentos, Zapatillas Keys, het omliggende
water en de mangroves in het zuiden van het eiland. Long Beach (strand) in het Noorden van dit eiland
concurreert met de stranden aan de keys (rif) door hun grote en wilde pracht. Hier nestelen zich schildpadden
tijdens de maand april tot oktober. De plek is echter niet makkelijk toegankelijk, zowel via de zee of het land
door sterke golven en het feit dat het woud tot tegen het strand komt.

Contact Information:
El Paraiso Spanish School & Bocas Caribbean Paradise
Hotel, Ave. E & 6th Street, 50 m from the Bocas airport
Isla Colon, Bocas Del Toro
Tel: +507-757-9338, +507-6902-1029

Email: escuela@elparaisoschool.com
Website: www.elparaisoschool.com

Canada Contact:
Phone: (519) 747-1627
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