GETUIGENISSEN
“Onze school biedt deze reis al 15 jaar aan als
eindejaarsreis. De leerlingen zijn bijzonder
enthousiast over het programma van de week en
de ecologische aanpak, en Marlene zelf helpt mee
als organisator en begeleider. Het prachtige grote
domein, het lekkere eten, de mooie chaletaccommodatie, en het gevarieerde programma
maken van deze reis gegarandeerd een
succesformule. Ik raad deze reis aan elke school
aan.”
Rita De Pauw, Sint-Lodewijkscollege Lokeren
Email ritdepauw@hotmail.com voor een referentie

“Ik heb van deze reis enorm genoten: interessante
en leerrijke activiteiten, een huiselijke sfeer, en
veel gelachen! De zweethut en zwemvijver maken
het verblijf helemaal af.”
Evelien, oud-leerlinge Sint-Lodewijkscollege
Lokeren

Historisch-Culturele
Studiereis
naar Ierland

VERDERE INFORMATIE
Voor programmabespreking en verdere
informatie, contacteer Marlene ffrench
Mullen (Nederlandstalig):
o
via email: slinabande@gmail.com;
o
via telefoon: 00353 1 281 9990
of 00353 1 281 0551;
o
GSM: 00353 87 2732413.
o
Website: www.slinabande.ie.
• Een week Ierse cultuur en natuur
• Logeren op het prachtige ecologisch domein
Slí na Bande tegen de Ierse zee, aan de voet
van de Wicklow Mountains.
• Gerund door een Belgisch-Ierse familie
• Twintig jaar ervaring met het ontvangen van
schoolgroepen
• Catering en logistiek door een internationale
equipe met Engels als voertaal.
www.slinabande.ie

Een ruime keuze aan activiteiten
Cultuurgoed
(www.heritageireland.ie)
met rondleiding door ervaren gids:
o Neolitische grafheuvel Newgrange (3,200 BC,
ouder dan Stonehenge en de piramiden);

Natuurexploratie
o Dagtocht in de Wicklow Mountains: tocht
naar Lug na Culliagh (hoogste top van de
Wicklow Mountains), Lough Dan (pittoresk
veenmeer), e.a.;
o Kliffenwandeling van Bray naar Greystones;
o Dagactiviteit op het land: groepsdynamiek,
yoga, zweethut (optioneel), gebruik van de
zwemvijver en hot tub.

Praktische Informatie
- Prijs: €450 per persoon (prijs tot 1 mei 2013)
o alle vervoer van en naar Dublin Airport
en naar alle activiteiten inbegrepen;
o volpension voor 6 nachten, inclusief
zelfgemaakt brood en groenten van het
land;
o vluchten niet inbegrepen;
o één begeleider gratis.
- Maximum aantal leerlingen: 25 (exclusief
begeleiding).
Minimum aantal leerlingen: 12 (exclusief
begeleiding).

Optie: busuitstap naar het Westen van
Ierland: exploratie van the Burren (een
kalkstenen regio bekend voor zijn
geologische, botanische, en archeologische
rijkdom – dolmens, bronstijd koffergraven,
en ogham runen).
o Hill of Tara: Iron-age residentie van High
Kings;
o Vroeg-Christelijke nederzetting Glendalough
(AD 600), gesticht door één van de eerste
Christelijke kerkvaders, St Kevin;
o Daguitstap naar Dublin:








National Museum (collectie: Prehistoric,
Early Christianity, Bog Bodies, Viking Age,
Irish Gold);
Trinity College Dublin (Old Library en Book
of Kells tentoonstelling);
Kilmainham Gaol (voormalige gevangenis
waar
voorvechters
van
het
Ierse
nationalisme, o.a. Eamonn De Valera,
gevangen zaten);
Andere musea: National History Museum,
Chester Beatty Library;
Avondactiviteit: Ierse traditionele muziek in
de vele pubs van de hippe buurt Temple
Bar.

Avondactiviteiten
o Set dancing (Ierse dans);
o Ierse traditionele muziek in authentieke pub;
o Yoga gegeven door ervaren yogalerares
Marlene Ffrench Mullen (Irish Yoga
Association; Marlene heeft ook een M.Sc. in
Psychoanalytic Psychotherapy, University
College Dublin, first class Honours);
o Massagetechnieken;
o Inleiding tot Ierse muziekgeschiedenis;
o Kennismaking met Ierse archeologie (met
medewerking van Heritage Ireland).

Taalvaardigheid
Leerlingen worden aangemoedigd om Engels als
voertaal te gebruiken gedurende de week.

