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Brighton is zonder enige 

twijfel de meest kleurrijke en 

fraaiste stad van Groot-

Brittannië. 

Met hoogtepunten als het 

Koninklijk Paviljoen, de alom 

bekende  pier, en de I360 

toren, is dit simpelweg een 

bestemming die je gezien 

moet hebben! 

Laat leerlingen kennis maken 

met een cultuur waar liefde 

en waardering voorop staan. 

Draag bij aan een positieve 

ontwikkeling, en verbreed je 

eigen horizon door een 

bezoek te brengen aan deze 

geweldige stad.  

 

 

 

 

 Deze kustplaats schets voor velen het beeld wat zij 

hebben van Groot-Brittannië. Maar deze stad heeft 

veel meer in zijn mars. 

 

Bekend van de Graham Greene bestsellers, de 

grootse evenementen op de befaamde pier en de 

solidaire en open-minded bevolking,  Brighton bezoek 

je niet, dat beleef je! 
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Kies uit de volgende leerzame en 

leuke activiteiten: 

 

• Engele Taallessen op een 

officiële taalschool. 

• The Brighton Palace Pier 

• Royal Pavilion 

• Sea Life; ’s werelds oudste 

Sea Life Aquarium 

• Brighton Museum & Art 

Gallery  

• British Airways i360; 

uitkijktoren van 162m aan de 

kust van Brighton 

• Bike (beach) tours of 

kayakken 

• The Lanes en North Laine; 

gezellige winkelstraatjes 

• Bowlen / kermisattracties op 

de pier.  

In omgeving: 

o Kliffkust wandeling Seven 

Sisters; Beachy Head – Birling 

Gap 

o Winchester  

o Beaulieu en Bucklers Hard 

o National Motor museum 

Beaulieu 

o Isle of Wight (eiland) 

o Omringd door nationale 

parken: South Down 

National Park en New Forest 

National Park 

o Hever Castle  

o Hastings 

o Dagtrip naar Londen. 

Accommodatie: Hostel/Hotel, 

Gastgezin. 

Voor uw groep zal het programma 

helemaal op maat samen worden 

gesteld.  
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