
PGL Adventure Centre Liddington

Deze prachtige nieuwe locatie Liddington is een voormalig 
4 sterrenhotel met 150 hectare grond!

Liddington
Landelijk gelegen en maar een paar minuten rijden van de M4, ligt 
het prachtige voormalige vier sterren hotel Liddington. Geopend 
door PGL in 2010 en inmiddels in 2016 uitgebreid met nieuwe luxe 
accommodaties.
Op het terrein van meer dan 150 hectare kun je hier de meeste 
activiteiten vinden die PGL te bieden heeft, inclusief BMX fietsroutes 
op het terrein en hoog in de toppen van de bomen een avontuurlijke 
hangbrugroute. Deze locatie heeft luxe, moderne en comfortabele 
accommodaties. Bijna alle kamers zijn 4 persoons en suite en gelegen 
rondom prachtige binnenplaatsen.

Voorbeeld programma
Dag 1  Reis en outdoor programma

Dag 2  Londen of bijvoorbeeld Oxford

Dag 3  Schoolbezoek Secondary school en Bath

Dag 4  Outdoor & adventure programma + EFL lessen

Dag 5  Canterbury en terugreis

Unieke punten
 Luxe accommodatie 
 Makkelijk bereikbaar
 Grote en mooie “teacher lounge”
 Ruime keuze in Outdoorprogramma’s
 Vlakbij Stonehenge, Oxford, Bath, 1,5 uur van Londen

Omgeving
Swindon ligt op slechts 4 mijl 
afstand van Liddington. Hier 
vindt je een verscheidenheid aan 
winkelgebieden (met inbegrip van 
een Designer Outlet. Het centrum 
met een ijsbaan-schaatsen, 
bioscopen, restaurants, bars, 
kroegen en musea. Vergeet zeker 
niet om Marlborough te bezoeken, 
want daar proef je de sfeer van een 
typische Engelse charmante stad 
met winkels, bars en restaurants.
Oxford, Bath, Londen ( 1,5 uur )

Liddington - PGL

Schoolreizen & GroepsreizenTravel

ETS Travel is het PGL agentschap in Nederland en Belgie www.etstravel.nl

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

Postbus 87 4730 AB  Oudenbosch


