ELS LANGUAGE EXPERIENCE+

Trải nghiệm của bạn. Lựa chọn của bạn.

Hãy khám phá những địa điểm kỳ thù và những hoạt động* đang
chờ đón bạn tại ELS/New York – Manhattan! Bắt đầu từ Tháng 2 năm 2018
Tượng Nữ Thần Tự Do và Ellis Island: Hãy tới thăm những địa
danh huyền thoại để hiểu về lịch sử phong phú và thời kỳ sơ khai
của nước Mỹ và những biểu tượng của quốc gia này.
Biểu diễn Broadway: Nếu bạn thích xem trình diễn trực tiếp, bạn
có thể trải nghiệm những vở kịch và nhạc kịch đương đại nổi tiếng
nhất tại rất nhiều tụ điểm nhà hát.
Bảo Tàng Nghệ Thuật Thành Phố: Với hơn 2 triệu tác phẩm
nghệ thuật trên thế giới trải dài hơn 5.000 năm, mọi người sẽ có
cơ hội trải nghiệm văn hóa ở một trong những bảo tàng lớn nhất
nước Mỹ.
Tòa Đế Chế: Hãy tới thăm tòa nhà chọc trời nổi tiếng thế giới
ở trung tâm Midtown Manhattan để chiêm ngưỡng Thành Phố
New York hoành tráng - tòa nhà cao 102 tầng.
Du lịch qua các quận và vùng quanh Thành Phố New York: Hãy
quan sát cận cảnh thành phố New York hơn và trải nghiệm những
địa danh độc đáo của thành phố. Từ khu SoHo thời thượng tới phố
người Hoa rực rỡ, bạn sẽ có vô vàn lựa chọn.

Quảng Trường Thời Đại và Broadway

Tận hưởng mua sắm đẳng cấp thế giới: Hãy lướt qua những cửa
tiệm sang trọng trên con phố nổi tiếng Fifth Avenue, Trung Tâm
Thương Mại Thế Giới Westfield và ngay cả những cửa hàng vui
nhộn ở Quảng Trường Thời Đại nhộn nhịp.
*Chi phí các hoạt động nằm ngoài học phí.
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