
AU3 LỊCH TRÌNH
 

 Nhân viên WCA đón Đoàn tại sân bay Sydney. Tour tham quan Thành phố.
 

Học sinh gặp gỡ và làm quen với gia đình bản xứ, trải nghiệm văn hóa Úc.

 

 Education Class
Giáo viên phổ biến chương trình, định hướng và đánh giá kỹ năng, tham gia các hoạt động
rèn luyện kỹ năng mềm và học tiếng Anh tại trường Đại học Sydney.

Madame Tussaud’s & Pitt Street Mall
Tận hưởng thời gian với những nhân vật nổi tiếng thế giới như Brad Pitt, Taylor Swift, Barack
Obama, gia đình Hoàng gia Anh...tại bảo tàng tượng sáp Madame Tussaud's.
Khám phá thiên đường mua sắm nhộn nhịp Pitt Street.

 

 

Ngắm nhìn Cảng Sydney, Cầu Harbour và Nhà hát Opera House. Thỏa sức khám phá &
chụp ảnh với biểu tượng này của Úc.
Tham quan bán đảo Manly với bãi biển lướt sóng nổi tiếng, nơi tuyệt vời để tận hưởng
những điều tốt nhất của Sydney.

Skill Class
Chia nhóm, tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm và học tiếng Anh.
 

Sydney Opera House & Manly Beach

 

 Leadership Class
Lớp tiếng Anh theo chủ đề: kỹ năng lãnh đạo, hội thảo chuyên đề, tự tin thuyết trình trước
đám đông.

Hoạt động & Kết nối
Tổ chức các trò chơi hoạt động nhóm ngoài trời, rèn luyện thể chất và gắn kết tình bạn.

 

 Education Class
Lớp tiếng Anh theo chủ đề: kỹ năng lãnh đạo, hội thảo chuyên đề, tự tin thuyết trình trước
đám đông.

The Rocks Walking Tour
Tham quan khu nghệ thuật The Rock bên bờ sông lịch sử Sydney. Khám phá một số tòa nhà
cổ nhất nơi đây được xây dựng từ những năm 1816-1840.

 

 Communication Skill Class
Lớp tiếng Anh theo chủ đề: kỹ năng lãnh đạo, xây dựng mối quan hệ hợp tác thông qua sự tin
cậy & tôn trọng trong giao tiếp, tự tin thuyết trình trước đám đông.

Bảo Tàng Cổ Sydney
Khám phá bảo tàng lâu đời nhất ở Sydney. Chiêm ngưỡng bộ sưu tập xương khủng long
khổng lồ, khám phá địa chất và hệ sinh học của Trái đất.

 

 Blue Mountains Adventure
Tham quan  Di sản thiên nhiên Thế Giới Blue Mountains. Thưởng ngoạn quang cảnh tuyệt
đẹp của Thác Wentworth. 
Trải nghiệm chuyến tàu xuyên núi vào sâu trong rừng nhiệt đới.
Đi bộ trong rừng mưa nhiệt đới xanh tươi, ngắm toàn cảnh khu rừng trên Cáp treo khổng lồ.
Ngắm hoàng hôn tại THREE SISTERS huyền thoại.

 

CHỦ NHẬT
16/7

THỨ 2
17/7

THỨ 3
18/7

THỨ 4
19/7

THỨ 5 
20/7

THỨ 6
21/7

THỨ 7
22/7

Ghi chú: Lịch trình là bảng hướng dẫn và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khách quan, điều kiện ngoại cảnh...
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AU3 LỊCH TRÌNH
 

 
Home Stay Families

Trải nghiệm như thành viên chính thức & vui chơi tự do tại gia đình bản xứ.
Hoặc tự do dạo quanh thành phố biển.

 

 Communication Skill Class
Lớp tiếng Anh theo chủ đề: kỹ năng lãnh đạo, xây dựng mối quan hệ hợp tác thông qua sự tin
cậy & tôn trọng trong giao tiếp, tự tin thuyết trình trước đám đông.

Thủy Cung Sydney
Đi bộ qua đường hầm thủy cung, ngắm nhìn bò biển Dugongs, rái cá, cá mập,...Ngắm nhìn
những chú chim cánh cụt chơi đùa trong làm nước băng giá, chiêm ngưỡng mô hình Rạn san
hô Great Barrier nổi tiếng.

 

 Education Class
Giáo viên hướng dẫn và kiểm duyệt nội dung cần thảo luận, học sinh tham gia tranh luận,
khám phá các góc nhìn khác nhau về một vấn đề, phản biện để làm rõ chủ đề. 

Bãi Biển Bondi
Chạm đến Bondi, bãi biển nổi tiếng nhất của Úc. Thưởng thức các màn lướt sóng điêu luyện
của người bản xứ.

 

 Education Class
Lớp tiếng Anh theo chủ đề: Trao đổi giao lưu về nông-lâm-ngư nghiệp.

Featherdale Wildlife Park
Tham quan Công viên hoang dã Featherdale, tự tay cho chuột túi ăn, chụp ảnh với koala, 
 vuốt ve wombat béo phúng phính, quỷ Tasmania...

 

 Lớp tiếng Anh tại Đại học Sydney
Nhóm 1 thuyết trình & chia sẻ những trải nghiệm toàn chuyến đi. 

Đi Thuyền Jet quanh Cảng Sydney 
Tận hưởng những khúc cua ly kỳ với tốc độ chóng mặt trên thuyền siêu tốc Oz Jetboating.
Những trải nghiệm này như một chuyến phiêu lưu bạn không thể nào quên!

 

 
Lễ Tốt Nghiệp

Nhóm 2 thuyết trình & chia sẻ những trải nghiệm toàn chuyến đi. 
Hiệu trưởng trao bằng hoàn thành khóa học. 
Học sinh tự do tham quan, mua sắm. Khám phá các cửa hàng & khu ẩm thực.

 

 

Tạm biệt Sydney và trở về Việt Nam

 

Certificate Ceremony

Ghi chú: Lịch trình là bảng hướng dẫn và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khách quan, điều kiện ngoại cảnh...
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH:
· Giúp học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh trong nhiều môi trường lớp học và thực tế.
· Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông.
· Giúp học sinh trao dồi tính tự lập, kỹ năng sống và sự kiên trì.
· Tích cực trong hoạt động đội nhóm.
· Mang đến cho học sinh những trải nghiệm phong phú về hành trình du lịch, học tập, gắn kết tình bạn, khám phá đầy thú vị tại xử sở chuột túi.
· Các em sẽ được tập trung phát triển kỹ năng lãnh đạo dưới sự khuyến khích và hướng dẫn từ các thầy côvà trưởng đoàn.

Sydney University 

Độ tuổi tham gia: 12 -17
Địa điểm học tập: 

Chương trình học tiếng Anh tại lớp 
Tham gia những hoạt động ngoại khóa và
du lịch tại Úc 
Chứng nhận hoàn tất khóa học từ  WCA

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP
Học tập và tham quan theo lịch của chương trình.
Ăn & ở tại Gia đình bản xứ.
Quản lý và chăm sóc 24/7 của Giáo viên WCA. 

Bao gồm:
HỌC PHÍ

Jetboating

Sea Life
Sydney

BONDI
Beach

Wildlife
Park

SummerSummerSummer
CampCampCamp   2 0 2 32 0 2 32 0 2 3

S Y D N E Y
HOMESTAY

TUẦN2

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g504339-d522396-Reviews-Werribee_Open_Range_Zoo-Werribee_Greater_Melbourne_Victoria.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g504339-d522396-Reviews-Werribee_Open_Range_Zoo-Werribee_Greater_Melbourne_Victoria.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g504339-d522396-Reviews-Werribee_Open_Range_Zoo-Werribee_Greater_Melbourne_Victoria.html

