
                       

    

                                 THÔNG BÁO 
                      
 
Tiếp theo Thư Ngỏ của BĐD/Gia Đình Thụ Nhân Việt Nam ngày 2/5/2011, Ban Tổ Chức xin thông 

báo chi tiết chương trình Ngày Hội Thụ Nhân 2011 – Lễ Giỗ Đức Ông và Họp Mặt, Du Lịch cuối 

năm 2011, thời gian 4 ngày 3 đêm, từ ngày 16/12/2011 đến ngày 19/12/2011 tại Đà Lạt và Ninh Chữ 

như sau : 

 

1- Chi tiết chuyến đi : 
 

             Ngày 1 (Thứ Sáu 16/12) :  
 

-  Tập trung tại công viên Lê Văn Tám đường Hai Bà Trưng trước 6 giờ sáng. 

-  Đúng 6giờ10 khởi hành. Ăn sáng trên xe.  

-  Ăn trưa tại Bảo Lộc  

-  Khoảng 15giờ đến Dalat – Nhận phòng khách sạn  

-  Chiều và tối sinh hoạt tự do theo nhóm, khóa (cơm tối, café, nhạc…) 

 

                Ngày 2 (Thứ Bảy 17/12) :   
 

-  Ăn sáng tự do 

-  8g30 tập trung lên xe, di chuyển đến Nhà thờ Domaine de Marie (Mai Anh) để tham dự thánh lễ  

    trọng thể Lễ Giỗ 10 năm ngày mất  của Cố Đức Ông Nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học Dalat   

    Nguyễn Văn Lập do 1 vị Giám Mục chủ tế và các linh mục cựu sinh viên Thụ Nhân đồng tế .    

-  10g30 kết thúc thánh lễ. Chụp hình lưu niệm . 

-  11g30 Xe đưa rước đi tham quan và ăn trưa tại Khu Du Lịch D’Atanla (hoặc một khu du lịch khác  

    tại Đà Lạt). 

-  14g00 Về lại khách sạn . 

-  Buổi chiều tự do, dạo phố, mua quà… 

-  18g00 Tập trung lên xe đến địa điểm ăn tối tại Nhà hàng Cáp Treo. 

-  Chương trình Gala party : Ăn tối, ban nhạc  giúp vui, khiêu vũ, văn nghệ ( hát cho nhau nghe ).  

-  23g00: kết thúc đêm liên hoan. 

 

                  Ngày 3 (Chúa Nhật 18/12) :  
 

Trường hợp 1: Anh chị chỉ tham dự 03 ngày 2 đêm  

                                   từ ngày 16 /12 đến ngày 18/12 

 

           -   Ăn sáng tự do 

- 9giờ làm thủ tục trả phòng, 9g30 lên xe rời Dalat. 

- Ăn trưa tại Bảo Lộc 

- Xe về Saigon, trả khách tại công viên Lê Văn Tám. 

 

 

HỘI CỰU SINH VIÊN VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

      Ngày Hội Thụ Nhân 2011 



Trường hợp 2:  Anh chị tham dự 04 ngày 3 đêm  
                               từ ngày 16/12 đến ngày  19/12 

 

- Ăn sáng tự do  

- 8g00: thủ tục trả phòng 

- 9g00 khởi hành đi Phan Rang. Ăn trưa tại Ninh Sơn. 

           -  Trên đường đi Ninh Chữ, anh chị sẽ tham quan Vịnh Vĩnh Hy, sau đó về nhận phòng tại  

               Khách sạn Long Thuận, biển Ninh Chữ.    

- Buổi chiều tắm biển, sinh hoạt tự do .    

           -  Tối: buffet và lửa trại + văn nghệ tự do . 

   
                        Ngày 4 (Thứ Hai 19/12) :  
 

- Ăn sáng tự do  

- 10g00 lên xe rời Ninh Chữ 

- Ăn trưa tại Phan Thiết. 

- Về đến Saigon, trả khách tại công viên Lê văn Tám . 

 

2- Phí Tham dự : 
 

2.1- Trường hợp tham dự chuyến đi 3 ngày 2 đêm  
        (Đà Lạt  từ ngày 16/12 đến 18/12/2011) : 1.300.000 đ  ( môt triệu ba trăm ngàn  

        đồng ) bao gồm: 

 

  -  Tiền xe, khách sạn (mini – có đầy đủ nước nóng và máy lạnh, tivi, điện thọai..) 

  -  Ăn sáng ngày khởi hành, 3 bữa ăn trưa, phí tham dự họp mặt Thụ Nhân 17/12  

  -  Quà lưu niệm ( áo và mũ ). 

 

 2.2- Trường hợp tham dự chuyến đi 4 ngày đêm  
               (Đà Lạt – Ninh Chữ ) từ ngày 16/12 đến 19/12/2011) :  

               1.800.000 đ  (một triệu tám trăm ngàn đồng ) bao gồm: 

 

    -  Chi phí xe,  khách sạn tại Đà Lạt và Ninh Chữ.  

 -  Ăn sáng ngày khởi hành, 4 bữa ăn trưa, phí tham dự họp mặt Thụ Nhân 17/12 tại Đà Lạt và  

     buffet lửa trại tại Ninh Chữ 18/12. 

 -  Quà lưu niệm ( áo và mũ ). 

 

   3- Ghi danh tham dự và liên lạc thông tin: 
 

3.1-  Ghi danh tham dự : 

 
  Để giúp Ban Tổ Chức kịp thời chuẩn bị chu đáo mọi phương tiện phục vụ cho  

  việc tổ chức Ngày Hội Thụ Nhân 2011 thành công tốt đẹp, kính đề nghị các  

  Anh Chị Đại Diện tích cực liên hệ với các anh chị trong Khoa, Khóa của mình  

  và thông báo lại cho Ban Tổ Chức : 

 

- Trước ngày 15/9/2011 : số người tham dự, ý định tham dự (chương trình 1 hoặc 2, hay chỉ 

tham dự từng phần của chương trình : Lễ Giỗ Đức Ông, Gala đêm họp mặt 17/12 , buffet 

lửa trại tại Ninh Chữ…). 

- Trước ngày 15/10/2011 : tổng kết lần cuối cùng số người tham dự và đóng tiền . 



 

 3.2-  Liên lạc thông tin : 

 
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc trực tiếp hoặc điện thoại đến: 

       - A. Phan Thanh Long K4 CTKD -  ĐT: 0903830834 

       - A. Nguyễn Văn Đoan K5 CTKD -  ĐT: 0903926364 

       - A. Phạm Viết Chấn K10 CTKD -  ĐT: 0903315301 

       - A. Võ Đức Trung K7 CTKD -  ĐT: 0918478052 

       - A. Nguyễn Minh VK -  ĐT: 01683998081 

 

Rất mong được Quí Thầy Cô và các anh chị trong và ngoài nước hưởng ứng,và phổ biến 

Thông Báo này trên các diễn đàn của mỗi Khoa, Khóa của Viện để mọi người cùng biết và 

cùng về chung vui nhân cuộc hội ngộ lớn này. 

 

                                      Saigon ngày 14 tháng  6 năm 2011 

 

                                            T/M Ban Tổ Chức 

 

                                Phan Thanh Long K4 CTKD 

  

 

           

             Biển Vĩnh Hy  


