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JERSEY

Vanaf 5 dagen met

museum is. Of we rijden naar het
noorden van het eiland voor een
wandeling van Gréve de Lecq naar
Devil’s Hole, een gebied bezaaid
met getuigenissen uit de ijzertijd.

Dag 5: ST HELIER

Dag 1: HEENREIS - ST-MALO
Vroeg vertrek vanuit de school
richting Bretagne en na een stop in
Rouen rijden we naar de
piratenstad St. Malo op zoek naar
de historische figuren Cartier en
Surcouf. Eerst kan een bezoek aan
het museum over de geschiedenis
van St. Malo en een wandeling
‘intra muros’ waarna we inschepen
op de snelle ferry naar St Helier,
hoofdplaats van Jersey.
Bustransfer naar St Aubin, aan de
zuidkust van Jersey, en we trekken
onmiddellijk in bij onze heel
vriendelijke gastfamilie voor
avondmaal en overnachting.

samenspraak met de leerkrachten
Engels en de lessen gaan elke
morgen door van 9.00 uur tot
12.30 uur met een break van
10.30 uur tot 11.00 uur.
Tijdens de lessen kunnen de
begeleidende leerkrachten zelf
reeds enkele pittoreske delen van
Jersey ontdekken.
De eerste namiddag omvat de
verkenning van de omgeving met
een quiz-trail in St Aubin en een
natuurwandeling naar het uiterste
westpuntje van Jersey, het
spectaculaire Pointe de la Corbière.

Dag 3: GOREY - QUEEN’S
Dag 2: ST AUBIN - CORBIÈRE
Na het stevig ontbijt bij ons
gastgezin worden we afgehaald
voor onze eerste lessen in St
Brelade’s College en maken we
kennis met onze native teachers.
De inhoud van de talentraining is in

VALLEY
‘s Morgens worden we terug
afgehaald voor de lessen, die na de
positieve ervaring van de eerste
dag met enthousiasme worden
gestart. Na de lunch vertrekken we
naar het meer oostelijk gelegen

gedeelte St Martin, meer bepaald
naar Gorey, waar we een bezoek
brengen aan de imposante burcht
Mont Orgueil, die ook tijdens de
Civil War een voorname rol heeft
gespeeld. Een panoramische
wandeling doorheen Queen’s
Valley, een prachtig natuurgebied,
tot aan het reuze waterreservoir
van het eiland en terug bezorgen
de nodige smaakversterkers voor
een lekker avondmaal bij de
gastgezinnen.

Dag 4: ST LAURENCE - GRÉVE
DE LECQ
Na de ochtendgymnastiek nemen
we terug deel aan het
taalgebeuren in de school. In de
namiddag kan optioneel een
bezoek gebracht worden aan het
German Underground Hospital, dat
tijdens de bezetting in de rotsen
werd uitgehouwen en nu een
hoogst interessant en fascinerend

De laatste dag les in onze
‘college’ en het wordt afscheid
nemen van onze teachers met
wie we toch reeds een
vertrouwensband hadden
opgebouwd.
‘s Namiddags rijden we naar de
hoofdstad St Helier, bezoeken er
eventueel Elisabeth Castle of de
Maritime Museum en nemen dan
de tijd voor shopping.
Optioneel kan een BBQ op de
schoolcampus worden
georganiseerd, vooraleer terug te
keren bij onze gastgezinnen.

Dag 6: MONT ST-MICHEL TERUGREIS
Afscheid van het gastgezin en
transfer naar de haven van St
Helier voor de snelboot naar St.Malo. Misschien kunnen we nog
naar Mont St-Michel, een
hoogtepunt van architectuur.

De mogelijke bezoeken in
Frankrijk zijn afhankelijk van de
ferry uren. In de vroege
namiddag terugreis naar België.

