Lịch trình 2 tuần A: từ 28/5/2017 -> 10/6/2017 & Lịch trình 2 tuần E: từ 25/6/2017 -> 08/7/2017
TUẦN 1: Thú vị khám phá thư viện Quốc gia & Cảm giác thăng hoa cùng Universal Studios & Hoành tráng tổ hợp Marina Bay Sands…!!!
Chủ nhật

Thứ hai
Kiểm tra, xếp lớp
Học Anh văn

Sáng

Giới thiệu về
Singapore

Chiều

Khởi hành Toàn đoàn DHH
LION ISLAND
đến Singapore:
 Nhận phòng
 Làm quen và ăn tối
 Nghỉ ngơi, thư giãn

Trải nghiệm kỳ thú
Universal Studios:
Phim trường, Tầu
lượn siêu tốc, Xác
ướp, Madagascar,
Transformers 3D.vv

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn

Học kỹ năng
Giải quyết sự cố

Tiệc Buffet/ Tiệc
nướng BBQ

Hoành tráng đảo
Sentosa: Bảo tàng
sáp Madame
Tussauds, Nhạc nước
Wings of Time, Thế
giới đại dương Sea
Aquarium lớn nhất
Đông Nam Á.

Thứ bảy

Xứ sở các loài chim:
Tìm hiểu đời sống và
chiêm ngưỡng các
loài chim quý hiếm
@ Jurong Bird Park

Thư Viện Quốc Gia

Liên hoan kem

Học kỹ năng an toàn
Trải nghiệm giao
thông công cộng hiện
đại của Singapore

Lên siêu cây Garden
by the Bay

Khám phá thú vị:
kho tàng sách lớn,
hiện đại nhất
Singapore

Rèn luyện thể lực:
Bơi, cầu lông

Tối

Thứ ba

Rèn luyện thể lực:
Bơi, cầu lông

Mua sắm @
khu thương mại
Bugis Junction

Xem các phim mới
nhất Thế giới trong
tuần tại rạp hiện đại

Khám phá kiến trúc
tuyệt mỹ của tổ hợp
Marina Bay Sands

Tham gia cuộc thi
viết và hùng biện về
Singapore

 Hồng hạc, Đại
bàng, Cú mèo,
Chim cánh cụt, Kền
kền…vv
 Ấn tượng các màn
biểu diễn xiếc đại
bàng, vẹt, bồ nông,
chim ưng, sếu,..



TUẦN 2: Cảm giác mạnh cùng Wild Wild Wet & Huyền bí đêm đi săn Châu Phi & Khám phá xứ sở các loài chim quý hiếm..!!!
Chủ nhật
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn
Nhận Chứng chỉ &
quà lưu niệm

Thăm quan trường
Đại học Công lập
SMU mới, hiện đại
Vui chơi @
công viên nước
Chiều

đẹp, rộng, hoành
tráng nhất Singapore
Wild Wild Wet
Ấn tượng với nhiều

Học kỹ năng
Thích nghi môi
trường sống

Thăm quan và mua
sắm @ khu thương
mại rộng nhất
Singapore Vivo City

Thi đấu
Bowling
Cùng ghi những loạt
strike siêu đẳng

New Water Plant

Học kỹ năng
Đồng đội – Làm việc
nhóm

Rèn luyện thể lực:
Bơi, cầu lông
& Ăn kem

Những điều chưa
biết
Sự cần thiết của nước
với sự sống và công
nghệ tái chế nước
hiện đại nhất Thế giới

máng trượt, ống xoắn,
trượt thác, nhảy sóng,
dòng sông lười, bể
sục..vv
Mua sắm @
Somerset
Thiên đường hàng
hiệu giá rẻ
Tối

Tham gia cuộc thi
viết và hùng biện về
Singapore

Tiệc nướng BBQ

Huyền bí đêm
đi săn Châu Phi
Night Safari
Chiêm ngưỡng các
loài thú dữ trong màn
đêm

Khám phá Văn Hóa
China Town
Mua đồ lưu niệm

Thứ bảy

Trở về
Việt Nam
Các em đã được trải
nghiệm, học thêm
nhiều kiến thức, tư
duy mới, kỹ năng
sống tự lập, ý thức
bảo vệ môi trường,
phong cách hiện đại,
cùng nhiều kỷ niệm
đẹp khó quên!

Nghĩ đến Du Học Hè
Singapore - Nhớ đến
LION ISLAND!




Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được các giám hộ thông báo đến các em trước 1 ngày và lịch trình có thể hoán đổi với nội dung giữ nguyên.
Trong trường hợp địa điểm tham quan có sự đóng cửa, sửa chữa chương trình sẽ được thay thế bởi một địa điểm khác tương đương.



Khởi hành hàng tuần với nhiều lịch trình 1, 2, 3 và 4 tuần để phụ huynh và các em học sinh lựa chọn.
Du Học Hè Singapore LION ISLAND - Bước Khởi Đầu Hoàn Hảo!

Lịch trình 2 tuần B: từ 04/06/2017 -> 17/06/2017 & Lịch trình 2 tuần F: từ 02/7/2017 -> 15/7/2017
TUẦN 1: Cảm giác mạnh cùng Wild Wild Wet & Huyền bí đêm đi săn Châu Phi & Khám phá xứ sở các loài chim quý hiếm..!!!
Chủ nhật

Thứ hai

Thứ ba

Kiểm tra, xếp lớp
Học Anh văn

Sáng

Trải nghiệm kỳ thú
Universal Studios:
Phim trường, Tầu
lượn siêu tốc, Xác
ướp, Madagascar,
Transformers 3D.vv

Chiều

Khởi hành Toàn đoàn DHH
LION ISLAND
đến Singapore:
 Nhận phòng
 Làm quen và ăn tối
 Nghỉ ngơi, thư giãn

Học kỹ năng
Thích nghi môi
trường sống
Rèn luyện thể lực:
Bơi, cầu lông
& Ăn kem

Mua sắm @
Somerset
Thiên đường hàng
hiệu giá rẻ
Tối

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn

Thăm quan và mua
sắm @ khu thương
mại rộng nhất
Singapore Vivo City

Những điều chưa
biết
Sự cần thiết của nước
với sự sống và công
nghệ tái chế nước
hiện đại nhất Thế giới

Thăm quan trường
Đại học Công lập
SMU mới, hiện đại

Tiệc nướng BBQ

Singapore Discovery
Centre

New Water Plant

Học kỹ năng
Đồng đội – Làm việc
nhóm
Hoành tráng đảo
Sentosa: Bảo tàng
sáp Madame
Tussauds, Nhạc nước
Wings of Time, Thế
giới đại dương Sea
Aquarium lớn nhất
Đông Nam Á.

Thứ bảy

Huyền bí đêm
đi săn Châu Phi
Night Safari
Chiêm ngưỡng các
loài thú dữ trong đêm

Khám phá Văn Hóa
China Town
Mua đồ lưu niệm

 Phim 3D mới lạ
 Thử làm phóng viên
trong ngày
 Sân chơi ý tưởng
 Truyền thông đa
phương tiện
 Người máy nói
tiếng người
 Trường học của
quân
đội
Singapore...

TUẦN 2: Sôi động dã ngoại cắm trại trượt patin tại bãi biển & Sung sướng cá massage chân & Du ngoạn cano trên vịnh Marina…!!!
Chủ nhật
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn
Nhận Chứng chỉ &
quà lưu niệm

Thứ bảy

Du ngoạn Singapore
Tìm hiểu về văn

Tham gia cuộc thi

hóa, lịch sử của

Rèn luyện thể lực:

Singapore @

Bơi, cầu lông…

National Museum
Chiều

viết và hùng biện về
Singapore

Singapore

Sung sướng Cá Spa,

Cruise trên vịnh

Massage chân

Marina, Chiêm

Thăm quan trại siêu

ngưỡng nhà hát sầu

cá cảnh Qian Hu

riêng Esplanade,

nổi tiếng

Công viên Merlion

Mua sắm @ siêu thị
ngoài trời Toa Payoh
Trở về
Việt Nam
Các em đã được trải
nghiệm, học thêm
nhiều kiến thức, tư
duy mới, kỹ năng
sống tự lập, ý thức
bảo vệ môi trường,
phong cách hiện đại,
cùng nhiều kỷ niệm
đẹp khó quên!

Thăm quan các
phòng trưng bày

Mua sắm @

hiện vật về cuộc

Takashimaya

sống và lịch sử

Thiên đường đồ chơi

Singapore

– tầng 4

Sôi động đêm hội hóa
Xem các phim mới
nhất Thế giới trong

Học kỹ năng Ý thức
tự giác, chăm chỉ

trang cùng

Học kỹ năng
Tự lập

Tiệc nướng BBQ

tuần tại rạp hiện đại

Tối

Nghĩ đến Du Học Hè
Singapore - Nhớ đến
LION ISLAND!
Nghỉ ngơi, thư giãn,
viết lưu bút




Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được các giám hộ thông báo đến các em trước 1 ngày và lịch trình có thể hoán đổi với nội dung giữ nguyên.
Trong trường hợp địa điểm tham quan có sự đóng cửa, sửa chữa chương trình sẽ được thay thế bởi một địa điểm khác tương đương.



Khởi hành hàng tuần với nhiều lịch trình 1, 2, 3 và 4 tuần để phụ huynh và các em học sinh lựa chọn.
Du Học Hè Singapore LION ISLAND - Bước Khởi Đầu Hoàn Hảo!

Lịch trình 2 tuần C: từ 11/6/2017 -> 24/6/2017 & Lịch trình 2 tuần G: từ 09/7/2017 -> 22/7/2017
TUẦN 1: Sôi động dã ngoại cắm trại trượt patin tại bãi biển & Sung sướng cá massage chân & Du ngoạn cano trên vịnh Marina…!!!
Chủ nhật

Thứ hai
Kiểm tra, xếp lớp

Sáng

Học Anh văn

Rèn luyện thể lực:
Bơi, cầu lông…
Chiều

Thứ ba

Khởi hành Toàn đoàn DHH
LION ISLAND
đến Singapore:
 Nhận phòng
 Làm quen và ăn tối
 Nghỉ ngơi, thư giãn
Mua sắm @
Takashimaya
Thiên đường đồ chơi
– tầng 4

Trải nghiệm kỳ thú
Universal Studios:
Phim trường, Tầu
lượn siêu tốc, Xác
ướp, Madagascar,
Transformers 3D.vv

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn

Sung sướng Cá Spa,
Massage chân
Thăm quan trại siêu
cá cảnh Qian Hu
nổi tiếng

Du ngoạn Singapore
Cruise trên vịnh
Marina, Chiêm
ngưỡng nhà hát sầu
riêng Esplanade,
Công viên Merlion

Thứ bảy
Thế giới động vật:
Tìm hiểu đời sống

Mua sắm @ siêu thị
ngoài trời Toa Payoh

nhiều loài thú quý @
Singapore Zoo:

 Xiếc voi, Hải cẩu

Hoành tráng đảo
Sentosa: Bảo tàng
sáp Madame
Tussauds, Nhạc nước
Wings of Time, Thế
giới đại dương Sea
Aquarium lớn nhất
Đông Nam Á.

hấp dẫn
Sôi động đêm hội hóa
trang cùng
Tiệc nướng BBQ

Học kỹ năng
Tự lập

 Chiêm ngưỡng: Gấu
bắc cực, Sư tử, Hổ
trắng, Báo đen, Gấu
trắng, Hươu cao cổ,
Tê Giác, Linh cẩu,

Tố

Chó sói, Voi, Ngựa
Học kỹ năng Ý thức
tự giác, chăm chỉ

vằn.
Nghỉ ngơi, thư giãn,
viết lưu bút

TUẦN 2: Sinh động khoa học Science Centre & Chinh phục độ cao 165 mét Singapore Flyer & Khám phá công nghệ lọc nước hiện đại…!!!

Sáng

Chủ nhật

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sinh động Khoa học:
Science Centre:

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn
Nhận Chứng chỉ &
quà lưu niệm

Thứ bảy

Học kỹ năng
Sống trung thực

Chiều

 Mô hình các hiện
tượng thế giới tự
nhiên, khoa học công
nghệ...
 Khám phá các bộ
phận trong cơ thể
người @ Human
Body

 Trượt tuyết, chụp ảnh
cùng người tuyết lạnh
âm -50C @ Snow
City
Tối

Học kỹ năng
Bảo vệ môi trường

Rèn luyện thể lực:
Cầu lông, đá cầu,
nhảy dây…
Chinh phục độ cao:
ngắm cảnh Singapore
trên vòng quay khổng
lồ cao 165 m
Singapore Flyer

Khám phá Văn hóa
khu phố Ấn Độ
mua sắm tại
Đại siêu thị
Mustafa Centre

Thi đấu
Bowling
Cùng ghi những loạt
strike siêu đẳng

Rèn luyện thể lực:
Bơi, Cầu lông

Vườn Thượng Uyển
Botanic Garden
tìm hiểu và chiêm
ngưỡng nhiều loài
phong lan quý là
Quốc hoa Singapore

Mua sắm @
khu thương mại ION
hoành tráng
Orchard road

Tiệc nướng BBQ
& thể hiện tài năng
bản thân

Viết lưu bút cảm
nhận cuộc sống ở
Singapore.
Những điều học được
và mục tiêu của bản
thân trong tương lai

Trở về
Việt Nam
Các em đã được trải
nghiệm, học thêm
nhiều kiến thức, tư
duy mới, kỹ năng
sống tự lập, ý thức
bảo vệ môi trường,
phong cách hiện đại,
cùng nhiều kỷ niệm
đẹp khó quên!

Nghĩ đến Du Học
Hè Singapore - Nhớ
đến
LION ISLAND!




Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được các giám hộ thông báo đến các em trước 1 ngày và lịch trình có thể hoán đổi với nội dung giữ nguyên.
Trong trường hợp địa điểm tham quan có sự đóng cửa, sửa chữa chương trình sẽ được thay thế bởi một địa điểm khác tương đương.



Khởi hành hàng tuần với nhiều lịch trình 1, 2, 3 và 4 tuần để phụ huynh và các em học sinh lựa chọn.

Du Học Hè Singapore LION ISLAND - Bước Khởi Đầu Hoàn Hảo!

Lịch trình 2 tuần D: từ 18/6/2017 -> 01/7/2017
TUẦN 1: Sinh động khoa học Science Centre & Chinh phục độ cao 165 mét Singapore Flyer & Khám phá công nghệ lọc nước hiện đại…!!!
Chủ nhật

Tối

Thứ ba

Kiểm tra, xếp lớp
Học Anh văn

Sáng

Chiều

Thứ hai

Khởi hành Toàn đoàn DHH
LION ISLAND
đến Singapore:
 Nhận phòng
 Làm quen và ăn tối
 Nghỉ ngơi, thư giãn

Học kỹ năng
Bảo vệ môi trường

Khám phá Văn hóa
khu phố Ấn Độ
mua sắm tại
Đại siêu thị
Mustafa Centre

Trải nghiệm kỳ thú
Universal Studios:
Phim trường, Tầu
lượn siêu tốc, Xác
ướp, Madagascar,
Transformers 3D.vv

Hoành tráng đảo
Sentosa: Bảo tàng
sáp Madame
Tussauds, Nhạc nước
Wings of Time, Thế
giới đại dương Sea
Aquarium lớn nhất
Đông Nam Á.

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn
Alive Museum
Singapore

Học kỹ năng
Sống trung thực

Chinh phục độ cao:
ngắm cảnh Singapore
trên vòng quay khổng
lồ cao 165 m
Singapore Flyer

Rèn luyện thể lực:
Bơi, Cầu lông

Thứ bảy

Vườn Thượng Uyển
Botanic Garden
tìm hiểu và chiêm
ngưỡng nhiều loài
phong lan quý là
Quốc hoa Singapore

Tiệc nướng BBQ
& thể hiện tài năng
bản thân

Mua sắm @
khu thương mại ION
hoành tráng
Orchard road

Viết lưu bút cảm nhận
cuộc sống ở Singapore.
Những điều học được
và mục tiêu của bản
thân trong tương lai

 Đắm chìm trong sự
ngạc nhiên thông
qua những tác phẩm
được làm sống lại
bằng kỹ thuật 3D.
 Tùy ý lưu lại những
khoảnh khắc vui
nhộn đáng nhớ với
80 tuyệt tác nghệ
thuật đánh lừa thị
giác
Mua sắm
Suntec City

TUẦN 2: Thú vị khám phá thư viện Quốc gia & Cảm giác thăng hoa cùng Universal Studios & Hoành tráng tổ hợp Marina Bay Sands…!!!
Chủ nhật
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn

Học Anh văn
Nhận Chứng chỉ &
quà lưu niệm

Học kỹ năng
Giải quyết sự cố

Học kỹ năng an toàn

công viên nước
đẹp, rộng, hoành
Chiều

tráng nhất Singapore
Wild Wild Wet

Trải nghiệm giao
thông công cộng hiện
đại của Singapore

Tham gia cuộc thi

Thư Viện Quốc Gia

viết và hùng biện về

kho tàng sách lớn,
hiện đại nhất
Singapore

Singapore

Liên hoan kem

Ấn tượng với nhiều
máng trượt, ống xoắn,
trượt thác, nhảy sóng,
dòng sông lười, bể
sục..vv

Lên siêu cây Garden
by the Bay

Khám phá thú vị:

Vui chơi @

Rèn luyện thể lực:
Bơi, cầu lông

Tiệc Buffet

Rèn luyện thể lực:
Bơi, cầu lông

Thi đấu
Bowling
Cùng ghi những loạt
strike siêu đẳng

Mua sắm @
khu thương mại
Bugis Junction

Xem các phim mới
nhất Thế giới trong
tuần tại rạp hiện đại

Thứ bảy

Khám phá kiến trúc
tuyệt mỹ của tổ hợp
Marina Bay Sands

Tham gia cuộc thi
viết và hùng biện về
Singapore

Trở về
Việt Nam
Các em đã được trải
nghiệm, học thêm
nhiều kiến thức, tư
duy mới, kỹ năng
sống tự lập, ý thức
bảo vệ môi trường,
phong cách hiện đại,
cùng nhiều kỷ niệm
đẹp khó quên!

Nghĩ đến Du Học Hè
Singapore - Nhớ đến
LION ISLAND!

Tối





Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được các giám hộ thông báo đến các em trước 1 ngày và lịch trình có thể hoán đổi với nội dung giữ nguyên.
Trong trường hợp địa điểm tham quan có sự đóng cửa, sửa chữa chương trình sẽ được thay thế bởi một địa điểm khác tương đương.



Khởi hành hàng tuần với nhiều lịch trình 1, 2, 3 và 4 tuần để phụ huynh và các em học sinh lựa chọn.
Du Học Hè Singapore LION ISLAND - Bước Khởi Đầu Hoàn Hảo!

