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CHƯƠNG TRÌNH DU NGOẠN
TRÊN DU THUYỀN SYMPHONY OF THE SEAS
May 9, 2020 - May 16, 2020
ooOoo
Ngày 10 tháng 10 năm 2019
Kính thưa quý vị giáo sư.quý thân hữu, quý anh chị em cựu học sinh BTXTHĐ,
Sau Đại Hội kỳ 10 tại Montreal-Canada, ngày 15 tháng 9, 2019, anh Trương
Sỹ Thực - Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 10- có đề nghị tôi đứng ra tổ
chức một vài cuộc du ngoạn để chúng ta cùng vui để quên đi tuổi xế chiều,
và nếu có đông người ghi tên tham dự thì chúng ta sẽ tổ chức thành Đại Hội
kỳ 11.
Ý kiến của anh Trương Sỹ Thực đã được giáo sư Lê Thị Bạch Yến thông qua,
tôi đứng ra nhận nhiệm vụ này và sẽ hết sức cố gắng để chúng ta có được
một cuộc du ngoạn thật vui.
Như quý vị đã biết Đại Hội kỳ 8 của chúng ta đã được tổ chức trên du
thuyền Oasis Of The Seas với 160 người tham dự. Tổ chức trên du thuyền
Ban Tổ Chức sẽ không phải lo việc tiếp tân, đặt nhà hàng, sắp chỗ và sẽ bớt
tốn kém cho khách tham dự.
Đại Hội kỳ 10 vừa qua Bắc Cali chỉ có anh chị Đặng Kim Quy/ Hiếu và tôi
tham dự. Một số các anh chị em ở San Jose và ở các tiểu bang khác đều
muốn đi du ngoạn trên một du thuyền thật lớn, ngoài những buổi sinh hoạt
chung, chúng ta có nhiều thì giờ gần gũi quý vị giáo sư, bạn bè và buổi tối
được xem nhiều show vĩ đại trên du thuyền.
Chúng tôi đã chọn được du thuyền SYMPHONY OF THE SEAS, du thuyền
lớn nhất thế giới hiện nay với trọng tải 2288 tons, 6680 guess, 2200
service persons (xem flyer đínhkèm).
Ban Tổ Chức mong quý vị hưởng ứng và trả lời trước ngày 30 tháng 11,
2019, nếu số người ghi danh lên đến 100 người chúng tôi sẽ kịp hoạch định
chương trình Đại Hội kỳ 11 và lo phần văn nghệ. Nếu chỉ có vài chục người
ghi danh chúng ta sẽ xem như một cuộc du ngoạn chung với nhau.

Đại Hội kỳ 10 vừa qua tour Tiền ĐH chỉ có 28 người, tour Hậu ĐH có 30
người nhưng chúng tôi đã có những ngày du ngoạn bên nhau rất vui vẻ.
Những quý vị nào có thể tham dự xin email gửi về BTC trước ngày 30-112019 để chúng ta bắt đầu ghi danh :
-Deposit $500/ 1 phòng
- Cancel trước Feb.1-2020 sẽhoàntrả 100%.
- Sẽcó on board credit $75/ 1 phòng.
Mọi chi tiết đều có trong flyer, quý vị có thể lien lạc trực tiếp với chị Khánh
Hoài hoặc Thắng Lợi.
Hiện nay Bắc Cali đã có một số người ghi tên tham dự.
Chúc quý vị luôn vui khoẻ và hẹn gặp nhau trên du thuyền ngày 9 tháng 5
năm 2020.
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