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友情の船 2010
Du Thuyền Alaska
Mini Hội Ngộ Vancouver / Seattle
Từ Sacramento: bạn Lê Văn Dũng, Trưởng Ban Sinh Hoạt Bắc
Cali, cho biết là đã có 12 gia đình ghi danh tham dự Du Thuyền
Alaska với tổng số 26 hành khách. 11 gia đình đã chính thức
đóng tiền cọc với hãng du lịch và có được cho phòng (cabin).
Exryu, thân hữu và gia đình đến tận từ Texas và Montreal.
Chúng ta cần 4 gia đình nữa để được giá phòng rẻ hơn.
Bạn Dũng muốn nhắc lại là hạn cuối ghi danh Du Thuyền
Alaska là 30 tháng 4. Nếu các bạn nào dự định tham gia, xin
gửi email hay điện thoại cho anh, anh sẽ ứng tiền đóng cọc
trước. Tiền đóng cọc sẽ được trả lại, nếu uỷ bỏ trước ngày 10
tháng 6.

Bạn
Lê Văn Dũng
(Exryu '71)

Từ Vancouver: Anh Nguyễn Văn Tân, Trưởng Ban Tổ Chức
Mini Hội Ngộ Vancouver, vừa mới trở về sau một chuyến công
tác dài ở Tokyo. Mặc dù còn bị “jetlag”, anh Tân nói là anh sẽ
sẵn sàng xúc tiến cho cuộc Hội Ngộ Vancouver.
Anh cho biết là chương trình tổng quát gồm có:
●
●
●
●

Sempai Nguyễn Văn Tân
(Exryu '67)

●

Ở khách sạn Mỹ (Ramada Suites – Richmond)
Ăn cơm Tàu và trái cây Việt Nam
Hát nhạc sống và dancing.
Sẽ có ban nhạc, Với những danh ca của Nam Bắc Cali và
ca sĩ địa phương,. chương đêm Hội Ngộ Vancouver sẽ rất
là sống động.
Thăm viếng thành phố Vancouver.

Quý bạn không muốn đi Du Thuyền, xin ghi danh thẳng với anh nếu muốn tham dự Mini Hội Ngộ
Vancouver.
Anh Tân sẽ chính thức ra tin về Mini Hội Ngộ Vancouver trong một vài ngày nữa.
Từ Seattle: Exryu-Seattle thì ít nhưng tình Exryu thì nhiều. Quý
bạn, Võ Kim Chuyển, Ngô Duy Cường và Trần Thanh Việt, đã
gửi thư đón mừng Exryu-ww đến Seatlle. Chương trình du lịch
và tiệc đã được công bố.
Anh em Exryu-Seattle hứa là sẽ đón bạn từ phi trường bằng xe
BMW hay Toyota. Vì 安全第一 , tôi xin đề nghị Exryu-Seattle chỉ
nên dùng BMW.
Sẽ báo cáo thêm tin tức về 友情の船 2010 trong tương lai.
Ngày 16 tháng 4 năm 2010
Đặng Hữu Thạnh
Exryu '71

Bạn Trần Thanh Việt
(Exryu '71)

CHUYẾN TÀU TÌNH BẰNG HỮU
友情の船
Chuyện về hai chiếc tàu khác tên
nhưng mang chung một mối tình
Tình Bạn Học Trò
Chương trình của chuyến du hành Tây Bắc Mỹ mùa hè nầy gồm có:
●

●

●
●

●

9/9-9/11: Bay đến Seattle. Tôi xin đề nghị quý bạn đến vào ngày 9 hoặc 10 để tham dự du lịch
và đêm Hội Ngộ do Exryu Seattle tổ chức. Đến ngày 11, nếu trễ máy bay thì không lên tàu.
Mất tiền mà không đi chơi được.
9/11: 2 giờ trưa- “Check in”. Quý bạn sẽ qua “secure check” cùng một lượt với 2500 du khách
khác. Rất tốn thì giờ.
4 giờ chiều – Nhổ neo lên đường
9/11-9/16: 7 ngày du hành trên tàu Golden Princess
9/17: Vào cảng vào 7 giờ sáng. Sau khi qua làm thủ tục qua cơ quan nhập cảnh và quan thuế,
lên xe đi Vancouver khoảng 9-9:30 sáng.
Viếng cảnh Vancouver và dự đêm Hội Ngộ
9/18: Đi xe về Seattle và giải tán. Quý bạn nên lấy chuyến bay tối để có thì giờ.

Từ đây đến ngày du hành còn rất xa. Xin quý bạn xác nhận chương trình với anh em trong BTC,
Princess Cuiseline và airlines.
BTC gồm có:
Du Thuyền và Tổng Quát: Bạn Lê Văn Dũng - danvle@gmail.com
Seattle – Bạn Trần Thanh Việt - japan_ob@yahoo.com
Vancouver – Anh Nguyẽn Văn Tân - tannguy@hotmail.com

