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Bawdsey Manor
Ons eerste serieuze paleis aan het strand van Suffolk. Bawdsey Manor was in het begin van de 19e eeuw 
het zomerpaleis van de Engelse koningin, wat later werd gebruikt door de Royal Air Force als belangrijk 
radarstation tijdens de 2e Wereldoorlog. Daarna was het een exclusieve Private school. Onze partner PGL 
heeft het helemaal up-to-date gemaakt met een uitdagend 45 hectare outdoor en adventure park. 
Bawdsey Manor heeft tennisbanen, een indoor sporthal, klaslokalen en intern veel “paleisachtige” ruimtes 
om de sfeer te proeven van een Engels landhuis. Dagtrips naar Colchester, Bury St. Edmunds, Framlingham 
Castle en ook Cambridge zijn prima mogelijk vanuit deze mooie en veilige locatie. Door de ideale ligging 
vanuit Hoek van Holland – Harwich is het nog maar een uurtje vanaf de haven van Harwich.

Bezoek onze nieuwe website www.etstravel.nl

Uitnodiging 

Docenten-

reis

27/28 jan. 2019

Kwaliteit en Veiligheid 
Maak kennis met ons nieuwe en prachtige Bawdsey Manor 
in Suffolk UK. Een veilige en typisch Engelse schoolreis. 
Ook nemen we u mee naar interessante locaties, 
o.a. Bury st. Edmunds, in de omgeving voor 
frisse nieuwe schoolreis ideeën. 
Een reis die wij u geheel kosteloos kunnen aanbieden.
 

27 jan. 2019  Nachtboot Hoek van Holland – Harwich
28/29 jan. 2019  Bawdsey Manor en omgeving - Nachtboot Harwich – Hoek van Holland

Deze reis heeft een maximum van 30 personen (max. 2 per school), dus reageer snel!
Voor meer informatie neem contact op met het ETS Travel team: info@etstravel.nl

Schoolreizen & GroepsreizenTravel

The Suffolk coast

 Wegenssuccesherhaald!



www.etstravel.nl

ETS Travel, dé formule 
voor het tweetalig onderwijs

Cultural One. Onze nieuwe partner 
voor gastgezinnen in Londen
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Taalreizen individueel
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