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Accommodatie 
Parc Madeleine is een kleinschalig luxe vakantiepark in de alpen 
in Frankrijk. De appartementen en chalets liggen aan de piste en 
bieden ski in & out (skigebied Grand Domaine 165 km). Het 
vakantiepark is gelegen in het centrum van Saint Francois.  
Genieten van een skivakantie en wintersport staat hier centraal.

Unieke punten
- Educatief en actief
- Al voorzien van een 

geschikte accommodatie 
- Mogelijkheid tot uitwisseling 

en/of samenwerking andere 
school

Duurzaamheidsprogramma in Frankrijk
Vroeg geleerd is oud gedaan: Duurzaam onderwijs

Het onderwijs is dé plek om volgende generaties te leren over 
duurzaamheid en het belang hiervan in de toekomst. Aarde, Natuur, 
Mens: zijn dat niet de woorden die we vanaf het begin moeten leren, 
in plaats van Aap, Noot, Mies?

Terwijl het juist de volgende generatie is die de gevolgen van 
klimaatverandering duidelijk gaat voelen, slaagt het onderwijs er 
onvoldoende in om leerlingen, van kleuter tot en met student, op een 
zinvolle manier te betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken. 
Je dient jongeren in staat te stellen om het zelf te onderzoeken, laat 
kinderen meer actief en handelingsgericht leren.
ETS Travel speelt hier op in: een duurzaamheidsprogramma in 
Frankrijk!

Voorbeeld Programma:
Dag 1 Frankrijk is kampioen elektra opwekken middels waterkracht. 
De Waterkrachtcentrale van Rance is de eerste van zijn soort en is 
nog steeds op de op een na grootste getijdencentrale van de wereld.
Zij ligt in de monding van de Rance, in Bretagne. Zij werd op 26 
november 1966 in gebruik genomen en wordt beheerd door het 
Franse nutsbedrijf Électricité de France. De centrale heeft een 
capaciteit van 240 megawatt (MW) verdeeld op 24 turbines. Per jaar 
levert de centrale zo’n 540.000 MWh aan elektriciteit.
Dag 2 Op de tweede dag staat de Clean-up centraal. Eventueel 
samen met een lokale school kunnen de leerlingen de pistes een 
stukje mooier maken.
Dag 3 Wintersport en klimaat staan uiteraard centraal gedurende 
deze reis. We hebben veel contacten die lokaal werken en vanuit 
verschillende perspectieven iets kunnen vertellen over het belang van 
natuurbeheer, sneeuw, wintersport en klimaat. Denk aan de directeur 
van de VVV, skileraren, pistedienst en natuurorganisaties. In de 
bergen is daarnaast goed te zien wat de natuur en opwarming voor 
invloed heeft. 
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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
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