SAIGONMED 73
HỘI NGỘ 2019 TẠI NAM CALIFORNIA
9/13/2019 – 9/15/2019
CHỦ ĐỀ: TÌNH BẠN
Ban Tổ Chức Hội Ngộ xin thông báo:
Buổi Hội Ngộ của lớp Y-Khoa Saigon niên khóa 1966-1973 sẽ được tổ chức tại Nam California
từ ngày 9/13/2019 đến ngày 9/15/2019.

1. TIỀN HỘI NGỘ:
- Thứ Sáu 9/13/2019 từ 5:00 PM đến 11:00 PM
- Địa điểm:

GRAND GARDEN RESTAURANT
8894 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
Phone: (714) 893-1200
Thực Đơn : 8 món, rượu ngon do bạn Đcg chọn và bảo trợ
Văn Nghệ: One Man Band và nghệ sỹ nhà
Dress code: Casual
2. HỘI NGỘ:
- Chủ Nhật 9/15/2019 từ 5:00 PM đến 11:00 PM
- Điạ điểm:
DIAMOND SEAFOOD PALACE
8058 LAMPSON AVE., GARDEN GROVE, CA 92841
Phone: (714) 891- 5347
Thực đơn: 8 món, rượu ngon
Văn Nghệ: Angel Band, nghệ sỹ nhà và nghệ sỹ chuyên nghiệp
Dress code: Formal


3. PHÍ TỔN CHO MỔI NGUỜI:
a. $175 cho các bạn (bao gồm phu quân và phu nhân) dự Tiền Hội Ngộ và Hội
Ngộ

b. $125 cho các bạn chỉ dự Hội Ngộ
c. $ 75 cho các bạn chỉ dự Tiền Hội Ngộ
d. Giá đặc biệt cho con cháu, bà con và thân hữu:
o $150 cho những người dự cả Tiền Hội Ngộ và Hội Ngộ
o $100 cho những người chỉ dự Hội Ngộ
o $60 cho những người chỉ dự Tiền Hội Ngộ
4. KHÁCH SẠN:
Best Western Palm Garden Inn
13659 Beach Blvd, Westminster, CA 92683
Phone: (714) 373-3200 (Direct line)
1(800) 780-7234 (Toll free)

• Giá Phòng: Group Rate (minimum 6 and maximum 15 rooms và phải giữ phòng
bằng phone) cho 9/13 – 9/16/19:

- Group Name: SAIGONMED73
- 1 King:
st

+ 1 Night 9/13: $97.74 (Before tax)
nd
+ 2 Night 9/14: $97.74 (Before tax)

rd

+ 3 Night 9/15: $84.99 (Before tax)
All together with taxes and discount included: $302.91

- 2 Queens:
st

+ 1 Night 9/13: $101.99 (Before tax)
nd
+ 2 Night 9/14: $101.99 (Before tax)
rd
+ 3 Night 9/15: $89.24 (Before tax)
All together with taxes and discount included: 316.68

- Free Breakfast, WiFi, Parking
• Nếu dùng multinights discount rate thì giá cũng tương đương với group rate và có
thể book online hay phone.

• Khoảng cách đến:
Grand Garden (Tiền Hội Ngộ)/Diamond Seafood Palace (Hội Ngộ)/Phước Lộc
Thọ: 2.2 miles/1.3miles/2.5miles
Khách sạn nhỏ, chỉ có 45 phòng nên các bạn phải giử phòng càng sớm càng tốt.
Nếu không đựơc thì có thể giử phòng ở:
Best Western Westmingster Inn
5755 Westminster Ave., Westminster, CA 92683
Phone: (714) 898-4043 (Direct line)
1(800)780-7234 (Toll Free)
Khoãng cách đến THN/HN/PLT: 3.7/3.6/4.1 miles
Hay:
Ramada Plaza by Wyndham Garden
10022 Garden Grove Blvd., CA 92844
Phone: (714) 534-1818
1(800) 293-0718 (Toll Free)
Khoãng cách đếnTHN/HN/PLT: 3.8/2.5/3 miles
Cả ba khách sạn đều có giá tương đương nhưng Palm Garden thì có lẽ là khá nhất.
Ban Tổ Chức sẽ cung cấp phương tiện di chuyển từ khách sạn đến Tiền Hội Ngộ
và Hội Ngộ (do phu nhân cuả trưởng BTC LS bảo trợ)

5. Ghi Danh:

Hạn chót để ghi danh là: 8/25/2019.
Để cho việc tổ chức cuộc hội ngộ được suôn sẻ và thành công, mong các bạn:

a. Sắp xếp để ghi danh càng sớm càng tốt
b. Đóng phí tổn cùng lúc với ghi danh
c. Khi ghi danh, nếu bạn dự tính mời thân hữu hay bà con đến dự thì cho

biết

tên và sự liên hệ để BTC tiện xếp chổ ngồi

d. Hủy bỏ ghi danh: Nếu bạn vì lý do bất khả kháng không đến dự được và báo
cho BTC biết TRƯỚC HẠN CHÓT (8/25/19) để ghi danh thì tất cả lệ phí
ghi danh sẽ được hoàn lại. Huỷ bỏ sau hạn chót để ghi danh thì sẽ không được
bồi hoàn

e. Ghi danh trể (sau ngày 8/25/2019): chỉ được nhận nếu còn chổ.
Xin các bạn viết ngân phiếu trả cho:

Saigonmed73

và gửi đến:
TU HUU NGUYEN
46640 VIA VAQUERO
TEMECULA, CA 92590
Trong những ngày tới, BTC sẽ gửi đến các bạn danh sách cuả các tiệm ăn ngon ở
Saigon Nhỏ và danh sách của những địa điễm du ngoạn. BTC cũng sẽ gửi đến các
bạn chi tiết của một vài tour du lịch ngắn hạn (1 ngày) và trung hạn (3 ngày), và
nếu các bạn thích và có đủ người tham dự thì BTC sẽ cố gắng sắp xếpCác bạn
thân mến,
Hội Ngộ là cơ hội để chúng ta nhắc lại kỹ niệm vui buồn dưới mái trường Y Khoa
thân yêu. Làm sao quên được những ngày lê lết trên hành lang thư viện hay những
buổi ăn trưa vui nhộn ở Cafeteria Em Hiền Như Ma Soeur! và những cơ hội này
đã trở thành hiếm qúy ở lứa tuổi của chúng ta. Mong các bạn thu xếp sớm để về
tham dự.
Nếu các bạn có thắc mắc hay ý kiến gì thì xin liên lạc với Trưởng BTC, Nguyễn
Thanh Liêm (657-274-8871) hay Nguyễn Hữu Tú (951-252-7550).
Mong gặp lại các bạn tại Nam California vào tháng Chín năm nay.

Thành thật cảm ơn các bạn,



BAN TỔ CHỨC RU 19







