
Kingswood Grosvenor Hall

Een groot Outdoor & Adventurepark, waaronder een binnen-
zwembad. Veel educatieve indoor en outdoorprogramma’s zijn 
mogelijk rondom dit statige landhuis in Ashford, Kent.
Grosvenor Hall heeft faciliteiten teveel om op te noemen, onder 
andere klaslokalen met “learning zone” , lasergame room,
filmzaal, discoruimte en natuurlijk een uitgebreid outdoor park 
met voor elk wat wils. ETS Travel heeft hier een prachtige basis 
voor haar schoolreisprogramma’s. 

Voorbeeld programma
Dag 1  Reis en outdoor programma

Dag 2  Dagprogramma  London ( + avond musical )

Dag 3  Schoolbezoek Secondary school en Canterbury

Dag 4  Outdoor & adventure programma + EFL lessen

Dag 5  Dover Castle en terugreis

Unieke punten
Luxe accomodatie  Makkelijk bereikbaar vanuit Dover  
Indoor zwembad  Gelegen in het mooie Kent
Veel indoor activiteiten Klaslokalen

In de omgeving
Kathedraal van Canterbury
De kathedraal van Canterbury is absoluut de topper van Canterbury. 
Al eeuwenlang wordt deze kathedraal door veel groepen bezocht. 
De kathedraal is een prachtig voorbeeld van meerdere middel-
eeuwse bouwstijlen. Het heeft een aantal fabelachtig mooie glas-
in-lood ramen en oude middeleeuwse schilderingen tegen de muur. 
De kathedraal is, ook voor niet-gelovigen een enorm indrukwekkend 

en prachtig bouwwerk wat zeker 
het bezoeken waard is. Wil je wat 
meer weten, schroom dan vooral 
niet een van de vele vrijwilligers 
- je herkent ze aan de gele sjerp 
- een vraag te stellen. Zij zijn erg 
bereid je tekst en uitleg te geven.
 
De zuidkust
Met Hastings, Eastbourne en 
prachtige stranden en veel 
attracties.
 
Kasteel van Dover
Het Kasteel van Dover 
(Dover Castle) is een kasteel wat 
bovenop het hoogste punt van 
Dover is gebouwd. Het kasteel 
was eeuwenlang de eerste 
verdediging tegen aanvallen 
van buitenaf en heeft door de 
eeuwen heen dan ook flink wat te 
verduren gekregen. Het kasteel 
is dan ook niet helemaal intact, 
maar zeker wel een bezoekje 
waard. De wallen, muren en 
uitkijktorens van het kasteel 
bieden een spectaculair uitzicht 
over het kanaal en de omliggende 
omgeving. De onderliggende 
gangenstelsels nemen je mee 
naar de tijd van de Tweede 
Wereldoorlog. De zogenaamde 
“wartime tunnels”vertellen het 
verhaal over spionage en geheime 
operaties die vanuit het kasteel 
werden geleid. 
 
Vanuit Grosvenor Hall is 
een dagje Londen zeker 
aan te raden. 
ETS Travel heeft 
mooie educatieve 
programma’s 
voor elk wat wils. 
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