
                                ĐẠI HỘI Kỳ  8 - 2016  
              HỘI CỰU HỌC SINH BÙI THỊ XUÂN–TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÀ LẠT                   

                                                     

                            FORT LAUDERDALE - FLORIDA   
 

                        Ngày 7 tháng 5 đến 14 tháng 5 năm 2016  
                                                            ************ 

  
 

                          BẢN TIN SỐ 2 
 Ngày  20 tháng 9 năm 2015 

 
                        Kính thưa quý vị Giáo sư, quý anh chị em BTX-THĐ, 
              Tiếp theo Bản Tin số 1 (June 28,2015), sau đây là những tin tức cho Đại Hội 
BTX-THD 2016: 
 
1- GHI DANH:   
Chỉ còn 7 tháng nữa là đến ngày Đại Hội, cho đến hôm nay đã có trên 200 quý vị ghi 
danh du thuyền. Mặc dù con số này chưa nhất định vị mỗi ngày vẫn có thêm quý vị ghi 
tên và cũng có quý vị cancel, tuy nhiên sự sốt sắng ghi tên tham dự Đại Hội của quý vị 
cũng là một sự khích lệ cho Ban Tổ Chức.. 
Xin quý vị tiếp tục theo dõi các Bản Tin kế tiếp để biết ngày đóng tiền final (cũng như 
ngày cancel để lấy lại 100% tiền deposit nếu quý vì không đi được). 
 
 2- KHÁCH SẠN: 
Hiện nay Ban Tổ Chức đã tìm được 1 khách sạn. Tuy nhiên xin quý vị đợi sau khi final 
payment thì mới đặt phòng. Khách sạn do BTC chọn chỉ là một khách sạn tương đối vì 
chúng ta chỉ ở 1 đêm, quý vị có thể tự chọn khách sạn theo điều kiện của quý vị. Giá 
biểu của khách sạn do BTC chọn bao gồm ăn sáng, xe bus đón từ phi trường về KS và 
từ KS ra bến tàu. Riêng lượt về, chúng ta chỉ trả tiền xe bus từ bến tàu ra phi trường, giá 
khoảng $10. 
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QUALITY INN & SUITES FORT LAUDERDALE AIRPORT CRUISE PORT SOUTH 

Formerly Comfort Inn Ft. Lauderdale Airport Cruise Port South 

Phone: (954) 922-1600 ext 156 

Fax: (954) 921-6374 

2520 Stirling Road, Hollywood,  Florida,  33020 

Contact person:  Ms Noel Vaughn. Group sales Coordinator. 

Price for 2 beds / 1 room: approx $100 including tax. 

Add $10 for each person in the same room, 4 people max.   

Be aware that room for 4 is the same size as room for 2, if you want larger room, 
contact the hotel for its price. 

3- VĂN NGHỆ: 
Mặc dù chưa có thông báo chính thức nhưng BTC đã nhận được khá nhiều email của 
các anh chị ghi danh cho 2 buổi văn nghệ chính của chúng ta (Đêm Hội Ngộ và Đêm 
Tạm Biệt), chúng ta cũng đã có 2 màn múa và 2 vở kịch vui. 
Để tiện việc sắp xếp, xin quý anh chị tiếp tục ghi danh và cho biết tên tiết mục để không 
bị trùng nhau.  
 
  Riêng với các chị trong nhóm múa "Bốn món ăn chơi" của Đại Hội 2014, năm nay 
chúng ta cũng sẽ có 2 màn múa vui và tất cả trang phục của bài múa sẽ được sự bảo trợ 
của BTX Diệp Nữ Hạc Cúc và phu quân là bác sĩ Đào Trọng Hưng, xin chân thành cảm 
ơn BTX Diệp Nữ Hạc Cúc và phu quân. 
 
4- MÁY BAY: 
 -Để tránh mọi sự trục trặc về máy bay, BTC đề nghị quý anh chị ở xa nên đến sớm 1 
ngày, các anh chị sẽ đến Fort Lauderdale, Florida vào ngày 6 tháng 5 năm 2016. 
 -Đối với quý anh chị tại Nam Cali xin liên lạc với chị Kim Tuyển.   
 -Quý anh chị ở Bắc Cali xin liên lạc với chị Bùi Thị Thẳng Lợi để chúng ta có thể đi cùng 
một chuyến bay. 
 

5- PASSPORT: 
Xin quý vị xem lại passport của quý vị để chắc chắn là passport còn thời hạn (tối 
thiểu là tháng 12/ 2016). Có nhiều anh chị đã ghi tên đi du thuyền nhưng chưa cho 
số passport mới và ngày hết hạn vì đang renew passport. Quý anh chị đã có số 
passport mới xin gửi cho anh Trương Sỹ Thực càng sớm càng tốt. 
 
6- ON BOARD CREDIT: 
Chúng ta sẽ nhận được onboard credit là $75/ 1 phòng. 
 



Mọi thắc mắc xin liên lạc: 
- Bùi Thi Thắng Lợi (BTX 65) 
     Phone:  (408) 644-6669 
     Email: loi.bui2003@yahoo.com 
 
Về du thuyền và khách sạn xin liên lạc với: 
-   Anh Trương Sỹ Thực  -  email: sythuc@hotmail.com 
    Phone: (514) 737-4113 

- Chi Đặng Kim Tuyến   - email: kimtsullivan@gmail.com   

     Phone: (626) 377-6301 
 
Kính chúc quý vị giáo sư và các anh chị luôn vui khoẻ và bình an. 
 
Trân trọng. 
 
TM Ban Tổ Chức ĐH 2016 
         Trưởng Ban 
   Bùi Thị Thắng Lợi 
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