
Marchants Hill - PGL

Idyllisch gelegen in het bosrijke gebied van Surrey. Marchants 
Hill ligt aan de rand van het natuurgebied ‘The Devils Punchbowl 
National trust”. 
Marchants Hill is met zijn 45 hectare een bosrijk gebied vol met 
activiteiten. Afgeschermd en beveiligd liggen de slaap accommo-
daties op het terrein bij elkaar. Deze locatie heeft een mooi nieuw 
aangelegd meer voor de water activiteiten. Daarnaast is er ook 
een grote indoor sporthal. In dit gebouw is er ook een speciale 
chill-out room. Een prima plek om te relaxen met je vrienden. 
Voor de aller jongsten is er Bethany house, met zijn eigen veilige 
en overzichtelijke leef en slaap ruimten. Voor de EFL lessen is er 
een mooie nieuwe les locatie toegevoegd.

Voorbeeld programma
Dag 1  Reis en outdoor programma

Dag 2  Londen of bijvoorbeeld Oxford

Dag 3  Schoolbezoek Secondary school en Guildford

Dag 4  Outdoor programma + EFL lessen

Dag 5  Canterbury en terugreis

Unieke punten
  Gezellige sfeervolle locatie

  Gunstig gelegen voor dagtrip Londen
  
  Typisch Engelse dorpjes in de omgeving

  Uitgestrekt bosgebied

  Het mooie Guildford

Omgeving
Marchants Hill is omgeven door de 
natuur, typisch Engelse dorpen en 
het prachtige Guildford, een mooie 
plaats aan de rivier de Wey, met 
een imposant kasteel en kathe-
draal. De straten in het centrum 
vroeger maar zijn tegelijkertijd 
trendy winkelstraten. 
De markten en theaters zijn de 
moeite waard, er is altijd wat te 
doen. Een dagtrip naar Londen 
is een prima onderdeel van de 
reis. ETS Travel heeft uitge-
kiende dagprogramma’s voor elk 
budget. Op de heen- of terugreis 
is een bezoek aan Canterbury 
zeker de moeite waard.
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Taalreizen groepen

Taalreizen individueel

Reizen voor 
het voortgezet onderwijs

Reizen voor 
het MBO en HBO

12-16 jaar

16+

18+ en volwassenen

Outdoor & Adventure

Speciale themareizen

Budgetreizen

www.etstravel.nl

info@etstravel.nl

085 9020052

Postbus 87 4730 AB  Oudenbosch


