Schoolreizen naar Londen,
Verenigd Koninkrijk & Ierland
En ook:
Bezoek een Engelse school - Teacher Development Programme
Stage lopen in Groot Brittannië - Summer Schools
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Cultureel

Groepsreizen
Twin Group

Educatief

Twin Group, opgericht door tweelingzussen Caroline en Jacqui Fox, is al meer
dan 25 jaar actief op het gebied van groepsreizen, stages, Engelse taallessen
en cursussen (o.a. het Teacher Development Programme). Door unieke
ervaringen van hoge kwaliteit te creëren, helpen wij internationale leerlingen,
studenten en docenten om in Groot Brittannië kennis en vaardigheden te

Actief

ontwikkelen en ervaringen voor het leven op te doen.
Twin Group Travel organiseert jaarlijks meer dan 800 groepsreizen naar Groot
Brittannië voor scholen en universiteiten van over de hele wereld. Alle reizen

Onvergetelijk

worden op maat gemaakt. Boek via Twin alleen accommodatie (gastgezinnen,
hostels, hotels) of ook de andere onderdelen van een schoolreis. Denk hierbij
aan vervoer, attracties, Engelse les, theatertickets en restaurants. Wij leveren
kwaliteit maar letten ook op de kosten. Zo organiseren wij onvergetelijke
reizen voor scholen en hun leerlingen.

Vervoer
Het vervoer naar de plaats van bestemming en het vervoer tijdens het
verblijf kan via Twin geboekt worden. Denk hierbij aan een touringcar
van-school-terug-naar-school, de oversteek (ferry, trein, tunnel), (lucht)
haventransfers (via touringcar of trein) en travelcards.

Onze reizen worden op maat gemaakt. Neem contact met ons op voor een offerte op maat voor een reis op maat.
twinuk.com

Bestemmingen
en accommodatie
Voor veel schoolgroepen boeken wij

Accommodatie

accommodatie bij gastgezinnen. Wij werken

Schotland

hiervoor nauw samen met lokale contacten
verspreid over Groot Brittannië. Door deze
nauwe samenwerking en het regelmatige contact

Edinburgh

dat wij onderhouden, zorgen wij voor een goede
kwaliteit van deze service. Ook kunnen via Twin
hotels en hostels gereserveerd worden.
Ierland

York

Dublin

Programma ter plaatse

Engeland

Indien gewenst, kan Twin een voorstel doen voor

Wales

een programma en alle onderdelen boeken, zoals
entreetickets, gidsen, Engelse les, theatertickets en
restaurants. Of Twin kan het programma boeken

Londen

Londen
Eastbourne

dat een school zelf heeft bedacht. Engelse lessen zijn
mogelijk aan één van onze eigen scholen in Londen,
Eastbourne of Dublin maar zijn ook beschikbaar op
andere locaties via onze lokale contacten.

Gastgezinnen
Hostels en hotels
Gastgezinnen, hostels en hotels

Voorbeeld tours
Londen
Ochtend

Middag

Dag 1

Na aankomst in Dover, bezoek Dover, Hever of Leeds Castle, eventueel gecombineerd met Go Ape, een klimbaan hoog in de bomen

Dag 2

Een dag in centraal Londen. Wandel onder begeleiding van een gids of een eigen docent langs
Trafalgar Square, Houses of Parliament en Big Ben, Parliament Square, Westminster Abbey, St James’s Park,
Buckingham Palace, Green Park, Piccadilly Circus, Leicester Square en Covent Garden

Dag 3

Greenwich: Royal Observatory, nulmeridiaan, Old Royal Naval
College en Painted Hall, Greenwich Park en Greenwich Market

Thames cruise naar North Greenwich voor de Emirates Air
Line (kabelbaan over de rivier). Bezoek The Crystal en leer over
duurzaamheid en verstedelijking

Dag 4

Shakespeare’s Globe en Tate Modern, uitzicht
over St Paul’s Cathedral

Middag vrij te besteden. 's Avonds: musical in the West End

Ochtend

Middag

Dag 1

Oxford Past & Present wandeling

Ashmolean Museum en de Bodleian Library

Dag 2

Blenheim Palace

Warwick Castle

Dag 3

Oxford Castle & Prison

Shakespeare's Birthplace in Stratford-upon-Avon

Oxford

Dagtrips naar Engeland zijn ook mogelijk. Ideale bestemmingen zijn Cambridge, York, Londen en Colchester.
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Ga via Twin naar het Verenigd
Koninkrijk en Ierland voor:
Groepsreizen
Twin organiseert jaarlijks honderden schoolreizen naar Groot Brittannië voor groepen van over
de hele wereld. Het is mogelijk om alleen accommodatie via Twin te boeken of alle onderdelen
van een schoolreis. Onze reizen worden op maat gemaakt.

Bezoek aan een Engelse school
Via dit Twin programma kunnen Nederlandse schoolgroepen een week (of langer) meelopen op
een Engelse middelbare school. Er wordt deelgenomen aan de lessen en er zijn voortdurend
mogelijkheden voor interactie met de Britse leerlingen.

Stages
Voor individuen en groepen kan Twin (betaalde) stageplekken in Engeland regelen. Programma’s
vanaf 2 weken. Doe werkervaring op in bijvoorbeeld de horeca of op een kantoor. Stageplekken
kunnen geboekt worden via ons Erasmus+ programma.

Teacher Development Programme
Deze cursus is voor docenten Engels en TTO docenten die hun kennis en vaardigheden willen
ontwikkelen aan een van onze scholen in Londen of Eastbourne. Dit programma kan via
Erasmus+ geboekt worden.

Summer Schools
Summer Schools zijn voor leerlingen van 8 tot en met 17 jaar die graag Engels willen leren
op locatie, zodat zij ook het land, de cultuur en de lokale mensen leren kennen. Volg taallessen
en bezoek toeristische attracties in bijvoorbeeld Londen, Eastbourne of Leamington Spa.

Hester van Hien
Email: hvanhien@twinuk.com
Telefoon: +44 (0) 20 8269 5748
www.twinuk.com
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