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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/Orlando! Bắt đầu từ Tháng 1 năm 2018
Walt Disney World® (Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood
Studios, Animal Kingdom): Hãy trải nghiệm một trong những
công viên chủ đề tiêu biểu nhất trên thế giới - 4 công viên chính
của Walt Disney World có đầy đủ những trò bay lượn thót tim,
biểu diễn tương tác cho mọi lứa tuổi, triển lãm và biểu diễn động
vật sống động, trình diễn nhiều hoạt động văn hóa và ẩm thực
khác nhau từ khắp nơi trên thế giới.
Universal Studios Florida™: Điểm đến du lịch phổ biến này tổ
chức những trò chơi bay lượn mạo hiểm, các chương trình biểu
diễn và những hoạt động giải trí khác xung quanh những bộ
phim, chương trình truyền hình và truyện tranh nổi tiếng.
Trung Tâm Không Gian Kennedy: Bạn có thể thăm trung tâm
vũ trụ của NASA, phòng vinh danh các phi hành gia, hoặc xem
phóng tên lửa.
Du thuyền Everglades: Hãy trải nghiệm thiên nhiên hoang dã
của Florida với cá sấu và các loài chim, thực vật tươi đẹp, những cây
đước và các loài cây khác sống ở Florida Everglades và vùng đầm lầy.
SeaWorld® Orlando: Công viên chủ đề này của Florida tổ chức
những trò tàu trượt trên cao, máng trượt nước, chương trình biểu
diễn, tham quan và những điểm du lịch cho gia đình tập trung
vào sinh vật biển.
Tận hưởng mua sắm đẳng cấp thế giới: Lướt qua một loạt
những cửa hàng sang trọng quốc tế của những thương hiệu thiết
kế hàng đầu với giá cả hợp lý.

Wizarding World of Harry Potter™ tại Universal Orlando™

*Chi phí các hoạt động nằm ngoài học phí.

Du thuyền ở Florida Everglades

Khu vực phóng tên lửa trong Trung tâm Vũ trụ Kennedy của Cape Canaveral
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