
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 4 

 Ngày  5 tháng 3 năm 2016 

  

                        Kính thưa quý vị Giáo sư, quý thân hữu, quý anh chị em 
BTX-THĐ, 
              Tiếp theo Bản Tin số 3 (December 29, 2015), sau đây là 
những tin tức cho Đại Hội Bùi Thị Xuân-Trần Hưng Đạo 2016: 
  

1- GHI DANH:  
Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày Đại Hội, cho đến hôm nay chúng ta 
đã hoàn tất final payment. Hiện nay  chúng ta cóđược trên 160 người 
tham dự. 
Kỳ này có thêm giáo sư Trương thị Khoa Nghi BTX cũng tham dự 
du thuyền. 
  

2- PASSPORT: 

 Quý vị nhớ đem theo passport. 
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 Một lần nữa Ban Tổ Chức xin nhắc tất cả quý vị xem lại passport 
của mình, ngày hết hạn ít nhất phải còn 6 tháng sau ngày đi du 
thuyền ( tháng 12-2016). 

 Quý vị nhớ đem theo các loại Thuốc cần thiết dùng hàng ngày của 
quý vị. 

  

                                              ooooo-OOO-oooo 

  

                  Bản Tin của Ban Du Lịch về Khách Sạn và Di 
Chuyển 

  
Thưa Quý vị và các Bạn cùng quý thân hữu, 
Dưới đây là  một vài điểm về chuyến du thuyền từ  ngày 7 tháng 

5 đến 14 tháng 5, 2016 trong kỳ Đại Hội BTX-THĐ 2016 tại Florida. 
  

A) CREDIT ON BOARD: 

   Được ban du thuyền cho biết hầu hết các cabin đều được upgrade 
về Credit on board : 
- Cabin Central Park View with Balcony được tặng thêm 200 US/mỗi 
cabin. 
- Các Cabin inside khác được tặng thêm 50 USD/một cabin. 
- Đừng quên Nhóm Đại Hội BTX-THĐ 2016 đều được Orbis Tours tặng 
75 USD cho một cabin ngay từ ban đầu. 
  
B) KHÁCH SAN: 
Ban Tổ Chức đã đặt  một số phòng cho chúng ta với giá rẻ của group. 
Vì số phòng có giới hạn nên quý vị nào sangFort Lauderdale trước 1 
ngày có thể tự túc giữ chỗ trực tiếp tại khách sạn của nhóm hoặc liên 
lạc với chị Kim Tuyến để deposit đặt phòng. 
  
Địa chỉ của khách sạn : 

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 

Quý vị muốn giữ chỗ khách sạn cho ngày 6 tháng 5 xin email cho Kim 
Tuyến ở kimtsullivan@gmail.com. Nhớ cho biết ở phòng mấy người, 
giá là $79 cho ngày 5/5, côṇg thuế 11%. Người thứ 3 và thứ 4 sẽ phải 
trả thêm $10 môṭ người. 

Gần đến ngày đi, xin quý vi ̣kiểm soát laị danh sách, xem có đúng tên 
và đồng ý: 

 Cho người thứ ba vào phòng của mình. 
 Double bed trong phòng chỉ có môṭ giường King size cho hai người 

ngủ chung giá $89+11% Tax. 
 Twin bed là có hai giường riêng biêṭ nhưng phải trả thêm 10 đồng 

cho phòng này $99 +11% Tax. 
 Triple có hai giường $109 phòng +11% Tax. 
 Quatruple có hai giường $119 +11% tax. 
Qúi vi ̣nào muốn hai giường riêng xin cho KT biết để sửa đổi bây giờ 
trước khi book với khách sạn. 
Cho đến ngày 6 tháng 4 có thể cancel không tốn tiền, sau đó nếu 
cancel sẽ bi ̣mất 50%. 
 Khách sạn sẽ có shuttle miển phí, chạy đến 12 giờ khuya để đón quý 
vi ̣và chuyến đón sớm nhất buổi sáng vào lúc 6:30 AM. Việc chờ 
shuttle có thể mất từ 30 – 45 phút nên trước khi lấy hành lý xin quý vi ̣

gọi ngay cho khách sạn ở số954-922-1600, người của khách sạn sẽ 

dặn quý vi ̣chờ xe ở trạm nào, thường là nơi dành riêng cho shuttle 
pick up, rồi đứng chờ xe có tên Quality Inn South thì hãy lên. Vì khách 
sạn có hai nơi North và South, xin nhớ lên xe SOUTH, đừng lên nhầm 
xe kẻo bi ̣mất thi giờ của quý vi.̣ Nhớ cho tiền tip người tài xế chở và 
sắp xếp hành lý lên và xuống xe cho quý vi.̣ 

Sáng ngày 7 tháng 5, sau khi ăn sáng nhẹ ở khách sạn, shuttle của 

KS sẽ đưa quý vi ̣ra bến tầu miển phí. Giờ xuống xe để khởi hành là 
10:30 sáng. Nhóm lớn của chúng ta có thể phải chia làm 2 chuyến, chi ̣
Khánh Hoài sẽ thông báo chi tiết sau. 

Vì có 40 người về Nam Cali cùng giờ, Kim Tuyến sẽ mướn một 
chuyến xe bus để du ngoạn Florida và Miami sau khi rời khoi bến tầu. 

Hành lý giữ trong xe an toàn để quý vi ̣an tâm đi shopping hay đi ăn, 

dạo phố. Xe bus chở quý vi ̣về lại phi trường lúc 5 giờ chiều cùng 
ngày. Quý vi ̣muốn tham gia đi cùng xin cho KT biết để giữ chỗ. Tùy 
theo số tiền mướn xe, chi phí sẽ được chia đều, ước lượng khoảng 
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$20 đến $30, KT sẽ thông báo số chính xác sau khi biết chi tiết cụ thể. 
Tại Fort Lauderdale cũng có trolley đi vòng vòng thành phố ngắm 
cảnh miển phí, quý vi ̣nào muốn đi riêng xin tham khảo thêm trên 
mạng sẽ có chi tiết hướng dẫn. 

  

C) Di Chuyển: 

Sau phần thanh toán chung kết cho du thuyền (final payment), 
quý vi ̣có thể mua vé máy bay để đến Fort Lauderdale. Chúng tôi cũng 
có thể giúp quý vi ̣đặt vé máy bay. Cũng như có các chuyến du ngoạn 
buổi sáng trước giờ lên du thuyền dành cho quí vị đến Fort 
Lauderdale sáng sớm ngày 7 tháng 5 có thể đi thăm thành phố và 
shopping trước khi lên du thuyền. Xin liên lạc với BTC để biết thêm 
chi tiết. 
  
Ngày 7 tháng 5, 2016, quý vi ̣đến phi trường xin cho biết trước chuyến 
bay để chúng tôi sẽ cho biết có thể đợi để đưaquý vi ̣tới bến tầu 
hay quý vi ̣phải tự túc. Việc này tùy thuộc vào giờ máy bay đến của 
quý vi.̣ 
  
Ngày 14/5/2016 tầu sẽ cập bến vào buổi sáng khoảng 7:00AM. Phần 
thủ tục rời tầu sẽ mất khoảng 2 – 3 tiếng vì tầu có hơn 6.000 hành 
khách. Xin quý vi ̣mua vé máy bay sau 12 giờ trưa (12 PM) để về phi 
trường thong thả hơn. Sau khi ra khỏi tầu với hành lý quý vi ̣có thể 
dùng xe bus của BTC để ra phi trường nhưng phải ghi tên trước và 
thanh toán một chi phí nhẹ. 
  
                                          ooooo-OOO-oooo 

  
  

3- MÁY BAY Từ SAN JOSE: 

  

 - Xin lưu ý tất cả các anh chị Nhóm Bắc Cali (25 người) đã mua vé đi 
cùng chuyến bay từ San Jose đến Fort Lauderdale: 
  

Lượt Đi: Jet Blue Flight B 6026. 

Depart: San Francisco Int’l Airport :  11:10 PM Thursday, May 5, 2016. 
Arrive:  Fort Lauderdale Int’l Airport : 7:34 AM  Friday,     May 6, 2016. 
  



Lượt Đi vẫn như cũ nhưng Lượt Về có sự thay đổi về giờ bay 
như sau: 
  

Lượt Về: United Airlines Flight UA 0583 

Depart: Fort Lauderdale Int’l Airport :  2:50 PM Saturday, May 14, 2016. 
Arrive:  San Francisco Int’l Airport:      8:20 PM Saturday, May 14, 
2016. 
  
ĐẶC BIỆT: 

Xin thông báo để quý vị rõ: nhóm Bắc Cali đến Fort Lauderdale vào 
lúc 7:34 AM ngày 6 tháng 5, vì còn quá sớm nên BTC dự định sẽ 
tổ chức CITY TOUR đi viếng cảnh Lauderdale từ 10:00 AM đến 3:00 
PM rồi sẽ về check in khách sạn. Sẽ có khoảng 7 anh chị thuộc nhóm 
chị Hạc Cúc ở Texas tham dự vì các anh chị đến sớm 2 ngày. 
Vậy quý vị nào tớiLauderdale trước 9:00 AM ngày 6 tháng 5, 2016 
và muốn cùng đi City Tour xin cho biết trước để chị Khánh Hoài thuê 
xe cho chúng ta ( giá tour sẽ cho biết sau ) 
. 

4- CÁC SHOW TREN DU THUYEN: 

     Vì du thuyền rất lớn và đông người (6.000 hành khách) các show 
(4 shows) trên du thuyền rất hay nên muốn tham dự chúng ta phải ghi 
tên trước để có những ngày thuận tiện. Do đó chúng tôi sẽ gửi đến 
quí vị sau ngày final payment danh sách để chọn lựa, sau đó chúng 
tôi sẽ ghi danh giữ chỗ cho quí vị. 
  

5. VAN NGHỆ TREN DU THUYEN : 

  

Hiện nay Ban Tổ Chức đã nhận được rất nhiều email ghi danh các tiết 
mục văn nghệ, Để chương trình văn nghệ của chúng ta đem lại được 
sự vui vẻ cho tất cả mọi người, nhất là các anh chị đã có nhiệt 
tinh đóng góp cho phần văn nghệ, Ban Tổ Chức sẽ sắp xếp các tiết 
mục theo thứ tự và theo số đêm chúng ta có trên du thuyền. 
  

 Ban Tổ Chức  sẽ ưu tiên cho các tiết mục Múa và Kịch vui (Đã 
có đủ cho Đêm Hội Ngộ và Đêm Tam Biệt). 

 Riêng phần đơn ca, song ca…..BTC  sẽ cố sắp 
xếp để mỗi quý vi ̣đều có thể lên góp vui trong hai đêm nói trên. 



 Nếu có đêm thứ ba thì chúng ta sẽ có nhiều thì giờ hơn để được 
thưởng thức những giọng ca hát hay của các cựu học sinh hai 
trường BTX-THĐ cũng như của các thân hữu. 

Ban Tổ Chức rất mong được sự hợp tác của các anh chi.̣ 

  
  

Mọi thắc mắc xin liên lạc: 

 Bùi Thi ̣Thắng Lợi (BTX 65) 

     Phone:  (408) 644-6669 

     Email: loi.bui2003@yahoo.com 

  

Về du thuyền, khách sạn, di chuyển, xem Show  và các bữa ăn 
(Dinner) trên du thuyền,  xin liên lạc với: 

  

-   Anh Trương Sỹ Thực  -  email: sythuc@hotmail.com 

    Phone:  (514) 737 - 4113 (Home) 

                 (514) 823 - 8387 (Cell) 

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

     Phone: (626) 327-6301 

 Chị Khánh Hoài – (514) 804 – 4346 

  

Kính chúc quý vị giáo sư và các anh chị luôn vui khoẻ và bình an. 

 Trân trọng. 
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TM Ban Tổ Chức ĐH 2016 

         Trưởng Ban 

   Bùi Thị Thắng Lợi 

  

  

 

Jeff Kubina on  
 


