CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI K22 ( Rev. 15-3-2019 )
July 27 – July 30, 2019 tại SEATTLE, WASHINGTON
Đại hội “48 Năm Tình Chiến Hữu “
Thứ Bẩy, ngày 27 tháng 7, 2019 : 12 – 5giờ chiều.
•

Tại New Holly Gathering Hall 7054- 32nd Ave S. Seattle, WA. 98118

•

Sơ ngộ - Họp mặt tâm tình - Bầu tân đại diện nhiệm kỳ kế tiếp - Văn nghệ & ẩm thực.

Chủ nhật, ngày 28 tháng 7, 2019 : 6 – 12 giờ khuya
•

Tại Nhà hàng Joy Palace 6030 ML King Jr Way S. Seattle, WA. 98118

•

Dạ tiệc & Văn nghệ - Chúc mừng sinh nhật 70 +/- Nam Dương 2 và qúy phu nhân.

Thứ Hai, ngày 29 tháng 7, 2019 :
•

Sáng 9am – 4pm : Tour thăm các tụ điểm du lịch tại thành phố cảng Seattle - Volunteer Park thơ mộng Đại bản doanh công ty Amazon ( Amazon’s Headquaters )

•

Chiều 6 -11pm: Dạ tiệc họp mặt 43C ( tùy nghi tham dự ) tại Nhà hàng Foo Lam 7101ML King Jr Way
S. Seattle,WA.98118.
Bạn 43C/OC Phan văn Hợp từ Vancouver BC, Canada qua Seattle điều hợp chương trình.

Thứ Ba, ngày 30 tháng 7, 2019 :
•

9am – 6pm : Trọn ngày : Tour thăm công viên núi Mt. Rainier hùng vĩ ( Mt. Rainier National Park ). Là
một thắng cảnh nổi tiếng và cũng là biểu tượng của Tiểu bang Washington.
GHI CHÚ :

•

Các bạn vui lòng cho Ban Tổ chức biết số người tham dự trước ngày 15 tháng 4, 2019 để chúng tôi tiện
việc tiếp đón, đặt nhà hàng, đặt thuê bao phương tiện loại xe tour. . . . .

•

BTC giới thiệu các khách sạn với gía cả, địa điểm để tùy các bạn tự lựa chọn ( xem danh sách đính kèm ).

•

Các bạn ở Việt Nam muốn tự túc qua Seattle tham dự. BTC sẽ gởi giấy mời đến các bạn trong vài ngày tới
để tiện việc làm thủ tục xin Visa. Các bạn ở Mỹ, Úc, Canada. . . .

cố

gắng sắp xếp thời giờ về Seattle họp mặt đông đủ. Ban Tổ chức mong sự hợp tác chặt chẽ của các bạn.
Thân chào đoàn kết;
Thay mặt Ban Đại Diện
ND2 Đào quốc Hiển 206-818-4070 hqdao@comcast.net
ND2 Trương văn Chỉ 253-279-8160 trvch1949@gmail.com

