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Eastbourne homestays
ETS travel heeft in veel steden in Engeland een goed homestay programma met betrouwbare partners. Als goed voorbeeld stellen wij u
voor aan onze partner in Eastbourne. Homestay International (UK) Ltd.
Eastbourne is een mooie badplaats aan de Engelse Zuidkust. Een
geliefde plaats voor zomertoerisme maar zeker ook als mooi voorbeeld van een chique Engelse badplaats. Veel studenten volgen hier
Summerschools bij de vele taalscholen en Universiteiten in de regio.
Het homestay-programma is van hoge kwaliteit, de gastvrije gezinnen
proberen de leerlingen een veilige en welkome basis te geven. Het
homestay-programma heeft zowel culturele als educatieve aspecten,
een voorbeeld hebben we bijgevoegd. Zeker voor de wat oudere
leerlingen een aanrader. Vraag ons naar de vele mogelijkheden.

Omgeving
Eastbourne is een veelzijdige
badplaats met veel mogelijkheden. In de omgeving zijn
Brighton, Hastings en Battle
populaire bestemmingen.
Londen is goed bereikbaar
op 1,5 uur. Beachy Head is
bekend vanwege zijn kano- en
wandeltochten in een prachtig
natuurgebied. Battle is een mooi
klassiek Engels dorp, rondom de
“abbey” is het Battle of Hastings
center, hier herbeleef je de slag
om Engeland in 1066. Het knusse Sussex is hier op zijn mooist:
groen, klassiek en trendy.

Voorbeeld programma
Dag 1 Reis en ontvangst bij gastgezinnen
Dag 2
		

Ochtend programma op taalschool,
middag programma in Brighton

Dag 3

Londen dag, musical

Dag 4

Town quiz, Sportmiddag, shopping en cinema avond

Unieke punten
		
Eastbourne pier
		
		
Brighton Pavilion
		
		
Battle of Hastings
		
		
Kaap Beachy Head
		
		
Populaire studentenstad

Battle of Hastings
Kijk op onze website voor de promotiefilm

ETS Travel is het HomestayInternational agentschap in Nederland en België

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

www.etstravel.nl

