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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/Santa Monica! Bắt đầu từ Tháng 1 năm 2018
Hollywood: Được biết đến là thủ đô giải trí của thế giới,
Hollywood nổi tiếng với những địa điểm như Đại Lộ Danh Vọng
Hollywood, Nhà Hát Trung Hoa, Đại Lộ Hollywood và nhiều địa
danh khác dựa theo âm nhạc, phim ảnh và truyền hình.
Beverly Hills: Hãy khám phá lối sống độc đáo của thành phố Los
Angeles này, nơi đây đã là bối cảnh của vô số những bộ phim
điện ảnh Hollywood - từ khu phố mua sắm, nhà hàng tới địa danh
lịch sử và nhà của những ngôi sao nổi tiếng.
Biển Venice và lướt sóng: Thu hút du khách từ khắp nơi trên
thế giới, bãi biển nổi tiếng này cho bạn cơ hội đắm mình trong
cái nắng của California - học lướt sóng, đi dạo biển, hay xem biểu
diễn của rất nhiều nghệ sĩ đường phố độc đáo.
Cầu Tàu Santa Monica: Với cơ man các cửa hàng, một dãy phố
mua sắm, thủy cung, trò chơi đu quay, công viên giải trí và các
chương trình tham quan, bạn sẽ có vô vàn thứ để ngắm và chơi
ở địa danh hơn 100 năm tuổi này của California

Bảng Hiệu Hollywood

Disneyland® & Universal Studios Hollywood™: Hãy thăm hai
trong số những công viên chủ đề tiêu biểu nhất của Mỹ, với đầy
đủ các trò tàu trượt trên cao, bay lượn mạo hiểm, các trò biểu
diễn, ẩm thực đa dạng và nhiều hơn thế.
Tận hưởng mua sắm đẳng cấp thế giới: Lướt qua Phố Đi Bộ
Third Street sang chảnh, Santa Monica Place, và những cửa hàng
sang trọng khác.
*Chi phí các hoạt động nằm ngoài học phí.

Cầu Tàu Santa Monica

Lướt ván ở California
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