Tentang New Zealand
NEW ZEALAND adalah negara yang sangat cantik, dengan pemandangan alam yang mempesona, serta Negara yang sangat
aman dan nyaman untuk tinggal, sekolah dan wisata, penduduk yang ramah, penataan kota yang rapih dan teratur,
pendidikan yang berkualitas dan kondisi alam yang sangat mendukung untuk wisata.
Belajar bahasa inggris di NEW ZEALAND sangatlah menarik karena belajar di NEW ZEALAND tidak hanya akan
mendapatkan ilmu Bahasa Inggris tetapi pengalaman selama proses belajar student akan mendapatkan pengalaman
berbeda dari negara lainnya, karena akan ada banyak kegiatan yang student lakukan seperti ski/ snowboard yang di
Indonesia tidak ada salju tapi NEW ZEALAND student bisa mengikuti belajar bahasa inggris dan aktifitas yang
menyenangkan. Kondisi alam di NEW ZEALAND sangat digunakan dan di manfaatkan untuk belajar dan wisata. Hal ini
tidak akan membuat student bosan tetapi menjadi pengalaman yang sangat menarik.
Student Indonesia harus memilih study di NEW ZEALAND karena :
-

Biaya sekolah dan biaya hidup lebih terjangkau dari Negara western lainnya
Sistem pendidikan yang berkualitas
Negara yang aman dan nyaman
Memberikan student kesempatan untuk berkarir di NEW ZEALAND melalui visa post study work international
Memberikan student kesempatan sekolah sambil berkerja di setiap minggunya selama 20 jam hal ini membuat
student menjadi mandiri
Gaya hidup yang displin
Budaya yang ramah dan multi culture, sehingga student dapat berbaur
Lingkungan alam yang sejuk dan nyaman untuk belajar

Hal tersebut adalah alasan tepat dan benefit yang akan student Indonesia dapatkan apabila sekolah di New Zealand.
Selama berada di New Zealand tempat yang menjadi favorit saya adalah kota Queenstown, karena kota Queenstown
memiliki pemandangan yang luar biasa indah dan cantik, yang sangat memanjakan mata. Kota yang sangat fantastic di
kelilingi oleh gunung es, danau yang menakjubkan, padang rumput yang hijau, penduduk yang ramah, banyak tempat
tempat wisata yang menarik seperti makan malam di skiline adalah pengalaman yang tak terlupakan, karena selain
menikmati hidangan kota juga akan menikmati dan melihat keindahan pemandangan alam dan kota Queenstown dari atas.
1.

Nama Kota
Nama sekolah

: Queenstown
: Southern Lakes English College (SLEC)

Kota kecil pulau selatan, banyak pemandangan indah, udara yang dingin dan sejuk, banyak lokasi hiburan, seperti Ice
Bar, dan lokasi wisata alam dan olahraga alam, serta tour pembuatan Lord of the ring, suasana alam yang bersahabat
dan kota tujuan utama penduduk New Zealand untuk liburan, karena keindahan danau wakatipu dengan background
gunung es.
Sekolah mempunyai special program English+holiday (Golf, Rafting, Paraseling, ski/snowboarding, skydive, bungy
jumping. English + holiday 2 minggu menjadi paket yang tepat karena di Indonesia tidak ada snow, menjadi paket
liburan winter di New Zealand
2.

Nama Kota : Christchurch
Nama Sekolah : CCEL
Kelebihan sekolah, English CCEL berlokasi didalam Canterburry University, student dapat merasakan suasana
University yang besar dan fasilitas kampus, setiap akhir minggu student selalu mempunyai kegiatan outdoor dengan
biaya murah ataupun kunjungan ke kota lainnya sehingga student tidak merasa bosan dan dapat menikamati kegiatan
di luar kelas.

Head Office : Jl. Boulevard Barat Raya Lotte Mart Kelapa Gading Lt 2 Blok I-3, I-5, I-6A
Kelapa Gading Jakarta Utara
P: +6221-4587 4787 F: +6221-4586 6204 E: info@overseaszone.com
www.overseaszone.com

3.

Nama Kota : Dunedin
Sekolah
: University of Otago Language Centre
Kelebihan kota, Dunedin kota yang memiliki university tertua di New Zealand, dan hanya ada 1 university jadi kota ini
memiliki banyak international student, tepat untuk student yang tujuannya ingin study. Dunedin terkenal dengan
keanekaragaman margawisata.
Kelebihan Sekolah, Otago University telah masuk ke 200 top University di dunia, setelah belajar student dapat
menikmati fasilitas fasilitas seperti free class gym, basket, sarana dan prasarana yang sangat mendukung serta
menikmati perpustakaan terbesar yang memiliki 4 lantai di dalam kampus.

4.

Kota
Sekolah

: Taupo
: Taupo Language

Kota kecil yang sangat aman dan nyaman untuk belajar sambil berlibur. Taupo terkenal dengan kota yang memiliki
kegiatan vulkanik aktif. Hal menariknya yaitu dengan adanya geyser semburan air panas dan ada juga lumpuran air
panas dan ada juga lumpur belerang yang dapat di gunakan untuk spa. Bersekolah di Taupo language adalah puluhan
menarik untuk mengisi liburan, dikarenakan lokasi sekolah yang sangat tepat untuk belajar dan berolahraga. Banyak
kegiatan yang dapat di lakukan disini setelah belajar seperti kayaking, bermain ski, bunjijamping, golf, rafting,
skydiving, paraselling, hukafals jet, berkuda, bersepeda, river cruise, hiking, dan banyak lagi. Karena kondisi alam di
Taupo sangat mendukung untuk kegiatan outdoor, danau Taupo adalah termasuk kedalam list danau terbesar di
dunia.
Lokasi sekolah yang dekat dengan pusat perbelanjaan, bentuk sekolahyang serupa dengan rumah jadi student dapat
merasakan belajar dalam rumah. Memiliki program English + holiday dan English +mother (student dapat belajar dan
berlibur bersama orang tua.
5.

Kota
Sekolah

:Mount Maunganui - Tauranga
: Mount Maunganui Language Centre

Kota: terkenal dengan kota pelabuhan, tempat wisata surfing, dan gunung maunganui, suhu udara yang lebih hangat
dari kota selatan banyak orang yang liburan untuk bermain di pantai dan olahraga Hiking keliling gunung.
Mount manganui language centre sekolah berbahasa disini cocok untuk student yang menyukai surving di karena
didukung lokasi yang sangat mendukung dekat dengan pantai. Sekolah ini memiliki 60 student dan kebanyakn
berkebangsaan german 1 kelas hanya 7 orang banyak student yang melakukan part time job di hotel, restorant, dan
pabrik buah kiwi.
6.

Kota
: Auckland
Kota: kota metropolitan, tujuan utama student international study karenaterdapat 2 university besar yaitu AUT dan
Aukland University dan jarak dari satu tempat ke tempat lainnya berdekatan, cocok untuk student yang tetap ingin
study di suasana kota metropolitan.
a.

Sekolah : ACG
Kelebihan sekolah: ACG berlokasi di kota Auckland dan sekolah ini sangat cocok untuk student yang ingin masuk
ke AUT dan Auckland University karena university pathways, sudag banyak sekolah yang sekarang berada under
ACG group seperti YOOBEE ,NZME, New Zealand CARRER COLLEGE, ACG memiliki banyak program dan lokasi
sekolah. Di Indonesia juga mereka memiliki cabang yaitu ACG Jakarta school. Sekolah ini sangat mendukung untuk
student masuk ke university.

b.

Sekolah : Languages international
Sekolah: lokasi dan tempat sekolah yang mudah di jangkau dan tidak terlalu berlokasi di center, cocok untuk
student yang ingin focus study English, dan setiap hari jumat sekolah ini memiliki kegiatan outdoor kampus serta
acara sekolah yang diselenggarakan oleh student
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c.

Dyna speak
Sekolah yang mempunyai budaya khusus maori, dengan melakukan berdoa bersama di setiap minggunya,
berbeda dari sekolah lainnya. Sekolah ini memiliki 500 student dan 50 guru serta fasilitas yang sangat lengkap
dan modern seperti papan tulis pintar, sekolah ini berkerjasama dengan SIT untuk program diploma of business,
jadi jika student SIT yang ingin study di AUCKLAND maka studinya di Dyna speak. Sekolah ini cocok untuk pelajar
dewasa yang ingin mendapatkan pengalaman belajar di Auckland.

d.

Sekolah: Auckland English Academy (AEA)
Sekolah English ini berkerjasama dengan Auckland university dan Massey university. Program utama nya mereka
adalah preparation IELTS. Banyak student dari berbagai Negara khususnya yang ingin melanjutkan studi s1 atau
s2 nya dan membutuhkan IELTS study disini dengan biaya yang sangat terjangkau.

e.

Dominion college
Sekolah ini memiliki kelebihan yaitu tempat berkerja dan guru yang sangat nyaman serta bersahabat. Ada 41
nationality yang study di sini. Di karenakan biayah yang di tawarkan sangat terjangkau.

f.

Unique new Zealand
Lokasi yang terletak 30 menit dari city Auckland dapat menjadi lokasi belajar yang nyaman, disini banyak student
under 18 th yang belajar bahasa inggris sebgai persiapan mereka masuk ke high school serta program summer
holiday nya yang terkenal untuk anak anak.

g.

Worldwide
Belokasi 10 menit dengan mobil dari pusat kota, memiliki jumlah murid yang lumayan banyak, serta fasilitas yang
lengkap sekolah ini berkerjasama dengan TCT, yooBee, NZMA (satu gedung), UNITECT, foundation ACG

h.

Kaplan international English
Berlokasi 15 menit dengan mobil dari pusat kota, gedung dan suasana sekolah yang sangat nyamapan dan aman.
Sangat baik untuk direkomendasikan karena disini banyak student student yang focus untuk study ke university,
serta banyak student yang belajar English for business, lingkungan sekolah serta pengajar dan management
sekolah yang sangat ramah dan membantu student, kebanyakan disini student tidka part time job, karena mereka
focus belajar mengikuti kegiatan kegiatan yang di adakan kampus, seperti olahraga outdoor, student dapat benar
benar merasakan sekolah dan belajar dengan tingkat kenyamanan 90%
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