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Hieronder vind je extra informatie van je reis 
 

Verblijf 

Het eerste deel van deze reis kampeer je op het eiland Jersey op een unieke locatie, namelijk Fort l’Etacquerel aan de 
kust. Je bereikt het fort over een stijl kust pad in Jersey’s National Park. Als je de ophaalbrug over gaat, ga je terug in 
de tijd en back to the basics. Geniet van vroeger tijden en warm je bij het kampvuur.  
Het tweede deel van de reis verblijf je op camping La Bailloterie in het noorden van het eiland Guersney. Ook hier zit 
je dicht bij de kust. Verder bezoek je 1 dag het eiland Sark. 

Activiteiten 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 
• Kayakken 
• Duiken  
• Surfen 
• Rotsklimmen  
• Dagtrip naar het eiland Sark  
• Koude oorlog tunnels 
• Wandelen  
• Blokarten  
• Boottochten  
• Suppen 
• Waterskiën  
• Klimpark  
• Coasteering – klimmen, klif springen, 

zwemmen in zeegrotten e.d.   
• Ontdek de geschiedenis van Jersey: WWII bunkers etc.  
• Struin rond over de Central en Beresford street markets 
• Cultuursnuiven in havenstad St Peter Port 

Vervoer 

Heen- en terugreis: 
• Heenreis: vertrek van Amsterdam 14:35 uur; aankomst op Jersey 14:50 uur; vluchtnr.: BA2761 & BA2776 
• Terugreis: vertrek van Jersey 14:05 uur; aankomst in Amsterdam 18:40 uur; vluchtnr.: BA2773 & BA2762 

Ter plaatse: 
• OV of alternatief afhankelijk van de groep 

Bijzonderheden 

Gezondheid 
•  Geen bijzonderheden 

Reispapieren 
• Voor deze reis heb je een paspoort of ID-kaart nodig. 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 
Inclusief: 
• Vliegreis heen en terug 

https://www.jerseyheritage.org/holiday/l-etacquerel-fort
http://www.campinginguernsey.com/
https://www.jersey.com/see-and-do
https://www.absoluteadventures.je/activities/kayak-tours/
https://www.jerseyadventures.com/
https://www.absoluteadventures.je/activities/blokarting/
https://www.absoluteadventures.je/activities/surfing/
https://www.absoluteadventures.je/activities/stand-paddle-boarding/
http://www.jerseyseasport.com/
https://www.valleyadventure.je/
https://www.absoluteadventures.je/activities/coasteering
https://www.jerseybunkertours.com/
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• Ferry retour Jersey - Guersney 
Exclusief: 
• Excursies; circa 150 Euro 
• Proviand; circa 100 Euro 
• Uitgaven van persoonlijke aard 

 
 
 


