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Odkryj piękno krainy kangurów i wygraj bilet do Australii!
Już w środę (18.04) w Opolu będzie można poczuć australijski klimat i przenieść się na dalekie
antypody. Dni Australii to cykl prezentacji o nauce, podróżach, życiu i pracy na najmniejszym
kontynencie, które odbędą się w 10 miastach w Polsce - w tym także w Opolu. Podczas spotkania
będzie można zobaczyć życie i prace w Australii oczami podróżników, autorów książek,
uczestników programów Study in Australia czy Work & Holiday oraz ludzi na stałe mieszkających
po drugiej stronie świata. Początek o godz. 18:00 w Szarej Willi w Opolu. Wstęp wolny.
Albion House jako pierwsza firma w Polsce zaczęła promować Australię w sposób unikatowy,
organizując warsztaty, pokazy slajdów, wystawy fotograficzne, degustacje oraz zapraszając
wyjątkowych gości – od 2011 roku w Polsce i od 2006 roku w Europie. Zaczęło się skromnie w
Warszawie i Katowicach, a obecnie od kilku lat Australia jest promowana na terenie całego kraju!
Organizatorzy chcą przybliżyć swój drugi dom, w którym na co dzień mieszkają. Miejsce, które
jest marzeniem wielu, do którego tak niewielka liczba osób dociera. Pokazują, że wcale nie jest to
takie trudne. Opowiadając o życiu, nauce, pracy i podróżach po Australii co roku zarażają tym
krajem wiele osób.<br /> <br /> Główną atrakcją tego spotkania będzie konkurs, w którym
nagrodą jest bilet do Australii!<br /> <br /> Na darmowe indywidualne konsultacje wyjazdowe
obowiązują zapisy na stronie www.dniaustralii.com Liczba miejsc jest ograniczona.<br /> <br />
<div style="text-align: center;">PROGRAM<br /> <br /> </div>17:30 Warsztaty gry na
didgeridoo z Pawłem PEPE Podsiadło<br /> 18:00 Otwarcie VIII Dni Australii 2018 <br /> 18:05
Dlaczego właśnie Australia? Poznajcie nas! Karolina Sypniewska-Wida<br /> 18:15 Oczami
polskiego studenta - uczestnicy programu 'Study in Australia'<br /> 18.45 Możliwości i
organizacja wyjazdu do Australii - Paweł Wida<br /> 19:15 GDZIE BĄDŹ czyli dronem po Australii
i nie tylko - Pioter i Zośka<br /> 20:00 Wygraj bilet do Australii - konkurs<br /> 20:15 Warsztaty
sommelierskie z Ambasadorem win Jacob’s Creek - Wojciechem Cyranem – koszt 20 zł
(degustacja 3 typów win oraz przekąski) Zapisy przez winicjatywa.pl Liczba miejsc
ograniczona.<br /> 21:15 Zakończenie<br /> <br /> Radio Opole objęło Dni Australii patronatem
medialnym.

