
PLAYA JACÓ
COSTA RICA

Skolens kapacitet: Maks 

Holdstørrelse: Maks. 6

Niveauer: 6

Minimumsalder: 16 år og 
juniorkursus 13 - 17 år

Kurser: Intensivt, enetimer, 
Sprog + surfing, det rejsende 
klasseværelse, sprog + praktik, 
sprog + frivilligt arbejde

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: Ca. 10.000

Afstande:

Skole - centrum: 10 min til fods

Skole - strand: 15 min. til fods

Skole - indkvartering: ca. 10 
minutters kørsel

Transport/retur: Kan tilkøbes

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen

Playa Jacó er en aktiv by, der dog har en afslappet 
atmosfære. Her finder du Costa Ricas mest populæ-
re strand, hvor surfere elsker de gode bølger og de 
mange badende gæster elsker at boltre sig i vandet 
og solbade på stranden. Tæt på stranden ligger 
butikker, barer, restauranter og overnatningssteder. 
Det er en meget smuk natur i og omkring Jacó og du 
vil elske de betagende solnedgange. Gennemsnit-
stemperaturen er 30 grader året rundt. 

25 km nord for Jacó ligger Carara National Park, som 
er en regnskov der imponerer med sit fantastiske 
dyreliv. Landets mindste nationalpark er Manuel 
Antonio National Park ligger ca. 65 km sydlig for 
Jacó, en frodig og grøn regnskov der med sine vand-
restier fører dig bl.a. til afsidesliggende strande. 
Også her er dyrelivet helt fantastisk.

Der er rigtig mange ting at opleve i og omkring Jacó. 
Du kan vælge mellem alle mulige former for vand-
sport, riverrafting, trekking, udflugter på hesteryg, 
svævebaner, hvorfra du har en helt fantastisk udsigt 
og meget mere.

Kultur, oplevelser og natur!

Transport
Mod egenbetaling kan du blive 

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

Skolen
Sprogskolen ligger kun 15-20 minutters gang fra 
vandet. Der er 4 undervisningslokaler, et opholds-
rum, en terrasse – som også bruges til undervisning, 
så har skolen en lille swimmingpool og dejlig tropisk 
have. Der er internetadgang og fri Wi-Fi på skolen.

Indkvarteringen
Du kan vælge at bo hos en lokal værtsfamilie, hvor 
du får dit eget værelse samt morgen- og aftensmad. 
Du kan også vælge at bo i dele-lejlighed uden målti-
der eller du kan vælge at bo på hotel.

Fritiden
I fritiden arrangerer sprogskolen en masse aktiviteter 
og udflugter som er mulige at deltage i, nogen mod 
egenbetaling. Aktiviteterne kan fx være besøg på 
Museum of Fine Arts, skøjtetur, karaoke, fodbold osv. 
Udflugterne kan være sightseeing i New York City, 
Niagara Falls, ski eller snowboarding på Mt. Sunapee 
og andre spændende ture. Du kan også selv finde på 
aktiviteter i din fritid, og udforske byen sammen med 
dine medkursister.

Kultur,

T
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• Byrundvisning

• Dans

• Smag tropisk frugt

• Vandsport

• Madlavning

• Vandreture

• National parker

• Udflugter

Costa Rica

Playa Jaco


