Travel

Schoolreizen & Groepsreizen

Windmill Hill - PGL Sussex Downs - Groot Brittanië
WIndmill Hill - PGL

Windmill Hill
Het statige Windmill Hill is het PGL park dichtbij Dover. Het landhuis heeft een nieuw en prachtig gelegen outdoor park, een
moderne sporthal, leslokalen en een grote binnenruimte voor
allerlei activiteiten. De kamers zijn en-suite ( 4-6 persoons ),
het eten en eetgelegenheid van prima kwaliteit.
Veiligheid en kwaliteit daar staan we voor. Het park ligt aan de
rand van de Sussex Downs in een mooi natuurgebied met veel
outdoor mogelijkheden. Hastings, Eastbourne, Brighton en
Londen zijn vanuit Windmill Hill het bezoeken waard.

Omgeving
Een ruime keuze uit cultuur,
outdoor en fun. Battle,
Eastbourne, Canterbury,
Dover Castle, Brighton, maar
natuurlijk ook een dagje Londen.
Wij helpen u om een afwisselend
en uitdagend programma samen
te stellen, we kijken vooral goed
naar de leeftijd van de leerlingen.
Bijvoorbeeld in Brighton, het Royal
Pavilion (“koninklijk paviljoen”) is
een paleis in de Engelse kustplaats. Het gebouw maakt een
exotische en sprookjesachtige
indruk. Een mengelmoes van
minaretten, koepels en pagodes;
een vergelijking met de Efteling is
snel gemaakt.

Voorbeeld programma
Dag 1 Reis en outdoor programma
Dag 2

Londen en musical

Dag 3

Schoolbezoek Secondary school en Battle of Hastings

Dag 4

EFL lessen en bezoek aan Science Centre

Dag 5

Canterbury / Dover Castle en terugreis

Unieke punten
		 Luxe accommodatie
		
		
Dichtbij de Zuidkust en Dover
		
		
Veel Outdoor mogelijkheden
		
		
Science centre, Hasting, Battle
		
		
Mooie ‘Teacher lounge’

ETS Travel is het PGL agentschap in Nederland en Belgie

Kijk op onze website voor de promotiefilm

www.etstravel.nl

ETS Travel, dé formule
voor het tweetalig onderwijs
Cultural One. Onze nieuwe partner
voor gastgezinnen in Londen
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
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