
Studiereis Kanaaleilanden 22 t/m 25 april 2015 

 

Dag 1 Jersey 

In 1 uur en 40 minuten vlogen we met VLM van Rotterdam naar Jersey. Na de lunch in het Royal 
hotel werd de groep in drieen gesplitst. De 1e groep ging Blokarten, met windkracht 6 vlogen we 
over het brede zandstrand! De 2e groep Wadlopen, onder leiding van een enthousiaste gids 
maakten we een wandeling over de zeebodem met als einddoel de vuurtoren. De 3e groep ging 
kustwandelen van St Brelade's Bay richting Beauport. Overal op het eiland zijn prachtige 

wandelingen te maken langs de kust. Er zijn goede busverbindingen op het hele eiland. Met een 
buspas kunt u hier onbeperkt gebruik van maken. De dag hebben we afgesloten met een heerlijk 
diner in The Portelet Inn, een restaurant met een prachtig uitzicht over Blue Bay.  

 

  

  

 

 

Dag 2 Jersey en Guernsey 
Vandaag hebben wij een bijzondere "dierentuin" bezocht, de Durrell Zoo. Een aanrader! Prachtig 

aangelegd park met een bijzonder doel: dieren die met uitsterven bedreigd worden, probeert men 
hier voor te bereiden op een terugkeer in de natuurlijke omgeving. Daarnaast heeft het park een 
geweldige glamping voorzien van alle comfort. 

Tijdens de 2e wereldoorlog hebben de Duitse bezetters een kilometer lange gangenstelsel uit de 
rotsen geblazen. De Jersey War Tunnels werden gebruikt als opslag voor wapens en brandstof en 

korte tijd zelfs als ondergronds ziekenhuis. In de tentoonstelling over de Duitse bezetting van het 

eiland komen onder meer evacuees aan het woord en worden onderdrukking, censuur, collaboratie 
en verraad bericht. 

Rond de middag verplaatsen we ons gedurenden 1 uur durende ferry overtocht naar Guernsey 

In het authentieke St. Peter Port hebben we een erg leuke stadswandeling gehad! Onze gids heeft 
ons verteld over de geschiedenis van de stad en het eiland op een hele leuke manier. Aansluitend 
hebben we van een heerlijk diner genoten in Christies en de avond afgesloten in de bar van het 
hotel. 



   

   

 

 

Dag 3 Guernsey en Herm. 
Deze ochtend staan er actieve excursies op het programma. Zeekajakken en coasteering. Een deel 
van de groep gaat kajakken langs de kust, een deel gaat in een wetsuit langs de kust klimmen en 
van de rotsen springen en de rest maakt een prachtige klifwandeling. Tijdens de wandeling 

genieten we van de prachtige uitzichten en de natuur die prachtig in bloei staat met overal wilde 
bloemen! 

Deze excursies zijn op Guernsey te ondernemen. Na de lunch nemen we de ferry naar Herm. Een 
klein idyllisch eiland met prachtige stranden, vergezichten en mooie natuur. Ook hier staat alles 

prachtig in bloei. Je waant je op een Caribisch eiland. 

Een heerlijke aanrader voor een paar dagen ontspanning.  'S avonds hebben we een wijnproeverij 
met bijpassende streekgerechten.  Kortom, een perfecte combinatie van avontuur, natuur en 
culinair genieten! 

 

   



  

 

 

Dag 4, Guernsey 
Vandaag de laatste excursie van deze leerzame studiereis Kanaaleilanden; een interessante 

rondleiding door het Hauteville house. Victor Hugo, de schrijver van o.a. De klokkenluider van de 
Notre-Dame en les Miserables leefde 15 jaar in dit huis in het centrum van Guernsey. De andere 
helft van de groep is naar Cornet Castle geweest. Het kasteel is mooi gelegen in St Peter Port en 
heeft een mooi uitzicht over de stad en het eilandje Herm. In het kasteel hebben we een 
rondleiding gekregen en zelf de gelegenheid gehad om even rond te kijken, het was erg leuk om te 
zien! Na deze bezichtiging hebben wij de reis afgesloten met een All British High Tea en een 
comfortabele vlucht met VLM naar Rotterdam! 

  

 


