
Om een betere spreiding te krijgen van ons aanbod in Engeland 
hebben we outdoor & adventure park Danbury toegevoegd aan 
ons programma. Iets noordelijk van Londen en half uurtje van 
Cambridge gelegen. Hoek van Holland – Harwich met de Stena 
Line is een prima reisoptie voor uw school of groepsreis. Ook 
hier hebben we een leuk en leerzaam programma met de ac-
commodatie op het veilige en luxe Outdoor & Adventure park 
Danbury. Spannende en leerzame dagtrips naar Londen en of 
Cambridge.
Informeer naar onze programma’s en prijzen : info@etstravel.nl 

Onze exclusieve samenwerking 
met de PGL parken in Engeland 
krijgt met deze accreditatie een 
mooi nieuw kwaliteitsstempel 
voor onze reizen. PGL krijgt 
de accreditatie van de British 
Council voor het uitvoeren 
van EFL (English for Foreign 
Learners ) programma’s onder 
leiding van gekwalificeerde 
docenten.

Zie ook onderstaande link voor het volledige artikel : 
/nl_members/16302/ftp/British Council accreditation for PGL.pdf
 

Een Budgetreis met Groep 8! 

Het kan met onze scherp geprijsde Engeland 
trips. Voor deze leeftijd is een schoolreis 

naar Engeland al een super spannende belevenis maar wel een 
onvergetelijke. Op ons park Windmill Hill zijn ze veilig en goed 
verzorgd en krijgen ze een mooi dag- en avondprogramma, 
vaak samen met andere Engelse vriendjes en vriendinnetjes van 
andere Engelse scholen.

Dag 1   Reis naar Zuid Engeland en middagprogramma 
 (Outdoor & Adventure) op ons park Windmill Hill

Dag 2  Dagtrip naar Brighton met bezoek aan het prachtige   
 Royal Pavilion.

Dag 3  Outdoor & Adventure programma op het park. 
 In de middag terug naar Nederland.

Vaste prijs!!  E 199,- 

Periode november, december, januari en februari 2015-2016 
(vanaf Breda) informeer naar mogelijkheden en voorwaarden : 
info@etstravel.nl

Schoolreizen & GroepsreizenTravel

www.etstravel.nl

Groep 8 reizen 
     
ETS Travel is de gevestigde naam op het gebied van schoolreizen 
en groepsreizen naar Engeland en Frankrijk.
 
Wij organiseren op vakantieparken in Engeland en Frankrijk schoolreizen 
groepsreizen en zomerkampen voor jeugd tussen de 8 en 18 jaar. De parken 
zijn gelegen in een rustige en veilige omgeving, waarvan de meeste ook nog 
in de buurt van London of Parijs. Door deze unieke ligging kunnen we juist iets 
nieuws en verfrissends aanbieden. Een outdoor & adventure reis bijvoorbeeld 
met dagtrips naar London. Geen gewone schoolreis maar een schoolreis met 
een idee er achter. Juist omdat het contact met een andere taal en cultuur 
voor de meeste scholen heel belangrijk is, kunt u daar op deze manier gebruik 
van maken. Veiligheid, maar ook het optimaal benutten van de Engelse taal en 
cultuur hebben onze prioriteit.

Ons nieuwe park in Engeland: 
Danbury Outdoor & Adventure

 Windmill Hill, het ETS Travel park bij Hastings   Brighton Royal Pavillion  


