
San José (Coronado)
COSTA RICA

Skolens kapacitet: Maks 230

Holdstørrelse: Maks. 14

Niveauer: 12

Minimumsalder: 17

Kurser:

Intensivt, kombinationskursus, 
eksamensforberedende og 50+

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: 636.480

Afstande:

Skole - centrum: 2 min. til fods

Skole - strand: 30 min. med 
offentlig transport

Skole - indkvartering: Enkelte 
med gåafstand, ellers med bus 
eller tog.

Transport/retur: Kan tilkøbes

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
San José er hovedstaden i Costa Rica og kun 11 km 
derfra i nordøstlig retning ligger forstadsbyen Coro-
nado. Det er en mindre og charmerede by, som er et 
godt sted at opholde sig, hvis man ikke vil bo i stor-
byens travlhed.

Coronado byder i sig selv på mange oplevelser og 
der er et hav af restauranter, caféer, butikker og mar-
keder og den korte afstand til San José gør at storby-
slivet er lige rundt om hjørnet. Byens neo-gotiske 
kirke vil du bestemt også besøge. 

Coronado er også hjemsted for vigtige institutioner 
som f.eks. Den Costa Rikanske Olympiske Komité, 
Det Interamerikanske Institut for landbrug og Clodo-
miro Picado -  det verdenskendte slange forsknings-
institut.

Nord for byen ligger Costa Ricas 2. største national-
park Braulio Carrillo, som er 480 kvm og har højder 
op til 3000 meter. Der er en helt fantastisk variation i 
flora og fauna i nationalparken og er du natur- og 
dyreelsker så bør du absolut tage på opdagelse her. 

Du vil uden tvivl få helt fantastiske oplevelser 
med dig hjem!

Transport
Mod egenbetaling kan du blive 

afhentet i lufthavnen ved din 
ankomst. Du kan også vælge, 
at rejse på egen hånd til din 
indkvartering.

Skolen
Sprogskolen er en af de første spanske sprogskoler i 
Costa Rica. Skolens beliggenhed er helt fantastisk 
med en stor tropisk have og i ”baghaven” begynder 
regnskoven. Skolen har 12 undervisningslokaler, 
opholdsrum, computere til fri afbenyttelse, WiFi og fri 
internet, spanske spil og volleyball bane, bibliotek og 
cafeteria.

Andreas J. H. Christensen, 19 år
»Jeg følte mig meget velkommen, ja 
jeg følte mig næsten som et medlem 
af familien........«

Indkvarteringen
Du kan vælge at bo hos en lokal værtsfamilie, hvor 
du får dit eget værelse og morgen- og aftensmad. Du 
kan også vælge at bo i dele-lejlighed, der ligger som 
små rækkehuse på sprogskolens område eller på 
hotel begge uden pension.

Fritiden
Sprogskolen har et ugentligt kultur- og aktivitetspro-
gram med 3 til 4 aktiviteter, som du kan se på skolen. 
Nedenfor kan du se eksempler. Er du sportsinteres-
seret har du rig mulig hed for at udfolde dig i byens 
fritidscenter. 

med dig
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• Rundvisning i byen

• Dans

• Madlavning

• Salsa diskotek

• Sport

• Marked i San José

•  Museumsbesøg

• Udflugt: Universitetet

Costa Rica

San José


