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•  Tọa lạc ngay thành phố xinh đẹp Ottawa,thủ đô Canada.
•   Hoạt động trong cơ sở hiện đại và tuyệt đẹp của trường Đại Học Carleton.
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ĐỊA ĐIỂM
Destination Canada hoạt động hoàn toàn 
trong phạm vi cơ sở hiện đại và tuyệt đẹp 
của trường Đại Học Carleton thuộc thành 
phố Ottawa. Ottawa là thành phố thủ đô 
Canada, nằm ở Tân Nam tỉnh Ontario, 
cách Montreal 2 giờ và cách Toronto 4 
giờ. 

CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM
• 5 giờ học tiếng Anh chính thức, chia 

đều cho 5 ngày trong một tuần
• 3 bữa ăn một ngày, cả 7 ngày trong 

tuần tại Nhà Ăn của trường đại học.
• Những hoạt động được chúng tôi tổ 

chức và quản lý hàng đêm , 7 đêm 1 
tuần.

• Học viên được quản lý 24 giờ trong 
ngày bởi nhân viên của Destination 
Canada

• Những chuyến tham quan văn hóa 
giáo dục do chúng tôi tổ chức vào cuối 
tuần

• Những chuyến dã ngoại đến các thành 
phố Montreal, Toronto và thác Niagara

• Tất cả các chi phí đi lại trong phạm vi 
Canada, bao gồm chi phí đưa đón tại 
sân bay đều được bao gồm trọn gói 
trong chi phí của chương trình

• Phí bảo hiểm ý tế được bảo hiểm chi 
trả lên đến 100.000 đô Canada cho 
mỗi học viên được bao gồm trong chi 
phí chương trình

CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG BAO GỒM
• Chi phí vé máy bay đi đến Canada và 

trở về nước.
• Chi phí cá nhân như giặt ủi, thẻ điện 

thoại, quà lưu niệm ..vv
• Những hoạt động bên ngoài trường tự 

chọn thêm.

TUỔI TÁC:
• Chương trình được thiết kế dành cho 

các em lứa tuổi 10 đến 17.

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH 
• Các em có thể chọn chương trình 3 

hoặc 4 tuần.
• Chương  trình Học phần đánh Golf 

trong 14 ngày. 
• Trại hè diễn ra từ ngày 3 tháng 7 đến 

ngày 4 tháng 8.
• Chương trình 3 hay 4 tuần phải diễn ra 

trong thời gian này.

CÁC BỬA ĂN VÀ CHỖ Ở
• Các em được ở trong nhà hiện đại của 

trường Đại học Carleton.
• Tất cả các bữa ăn được phục vụ tại 

nhà ăn của trường Đại học Carleton 
và được phục vụ theo phong cách 
buffet,cho phép các em tùy ý chọn lựa 
và ăn không giới hạn.

Kể từ năm 1980, chương trình Destination 
Canada đã đem lại cho sinh viên học sinh 
toàn thế giới những trải nghiệm văn hóa và 
giáo dục ưu việt. Mục tiêu hàng đầu của 
chương trình trại hè Anh ngữ của chúng 
tôi là đem lại cho học viên môi trường học 
tập kết hợp giữa giáo dục, giải trí và du lịch 
trong cùng một nơi an toàn và thoải mái. 
Chương trình giáo dục của chúng tôi chú 
trọng phát triển kỹ năng đàm thoại và kỹ 
năng viết tiếng Anh thông qua những buổi 
học chính thức cũng như những cơ hội giao 
lưu một cách thoải mái.

Những chuyến dã ngoại cuối tuần tham quan Toronto, Montreal, thác nước Niagara và Ottawa 
được thiết kế nhằm mục đích tăng cường hiểu biết của học viên về đất nước và văn hóa Canada. 
Với tính đa văn hóa của các học viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, với chất lượng giảng viên 
được đào tạo bài bản, chương trình học được thiết kế hoàn hảo  cộng với rất nhiều hoạt động 
khác nhau, chúng tôi giúp học viên tăng cường vốn hiểu biết cũng như xây dựng nên những tình 
bạn và những kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

Tất cả các khóa học và hoạt động học tập được phụ trách bởi các giảng viên người Canada có 
bằng cấp chuyên môn, được đào tạo chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực 
giảng dạy tiếng Anh.

Các buổi học và hoạt động đều hoan nghênh mọi học viên đến từ mọi nơi trên trái đất tham gia. 
Môi trường học đa văn hóa như vậy sẽ vô cùng hiệu quả cho học viên vì phải dung tiếng Anh làm 
ngôn ngữ chung để giao tiếp với nhau. Như vậy, bất cứ lúc nào trong phạm vi nhà trường, tiếng 
Anh cũng luôn được sử dụng nhiều nhất.

Học viên tham gia chương trình của chúng tôi sẽ thấy được mình tự tin hơn thấy rõ, bản thân 
trưởng thành hơn và hiểu biết nhiều hơn về phong tục tập quán của các nền văn hóa khác nhau. 
Mặc dù học viên luôn được quản lý 24 giờ trong ngày, nhưng trải nghiệm đa quốc gia như vậy sẽ 
cho phép học viên trưởng thành và học cách ra quyết định cho bản thân trong môi trường thân 
thiện, an ninh và an toàn. 

СТОИМОСТЬ

ПРОГРАММА  СТОИМОСТЬ 

2 недели 3 120 долларов США

3 недели 4 395 долларов США

4 недели 5 450 долларов США

Тур Торонто/Ниагарский 
водопад 

495 долларов США

Путешествие 200 долларов США
 

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ США

KATRINE DIGE OUESEN, DENMARK
Ý kiến học viên đã tham gia: Cái hay nhất của trại hè này là tính đa 
dạng trong tổng số học viên. Học viên đến từ khắp thế giới và thật tuyệt 
khi được biết về cách sống cũng như văn hóa của họ. Tôi cũng thật sự 
thích thú khi học hỏi được về văn hóa Canada cũng như các phong tục 
và truyền thống của quốc gia này. Tiếng Anh của tôi thì chắc chắn đã 
được cải thiện trong suốt thời gian tại trại hè Destination Canada. Lúc 
nào cũng sống trong môi trường nói tiếng Anh cho phép chúng tôi thực 
hành lien tục và cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình. Chuyến du 
lịch Toronto và thác Niagara thật tuyệt vời. Thác nước rất đẹp và toàn 
bộ chuyến du lịch thì vô cùng lý thú. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu chương 
trình Destination Canada này cho tất cả gia đình và bạn bè của tôi ở VN.
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