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LAUSANNE
(Suisse)
12, 13 et 14
Septembre 2008

Une réunion de tous les étudiants vietnamiens (tous lycées d’origine confondus) ayant fait leurs études
universitaires en Suisse (Lausanne, Genève, Fribourg, Zurich etc.) dans les années 1965 à 1980 aura
lieu à Lausanne le week-end du 12 au 14 septembre 2008.
Le point d’orgue en sera un dîner dansant de gala.
Les détails figurent sur les pages suivantes.
Pour les anciens de Jean-Jacques Rousseau,
prendre rapidement contact avec Nguyên Nhu Kim, JJR 65 : nguyennkim@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT
NHỮNG NGÀY 12-13-14 THÁNG CHÍN 2008

Thưa các Anh Chị thân mến,
Sau bao nhiêu tháng chờ đợi, nay BTC xin gửi đến các Anh Chị mot chương trình tạm gọi là đầy
đủ cho ngày họp mặt của chúng ta vào tháng Chín này.
Tối ngày thứ Sáu, Sept. 12 :
Các anh chị nào muốn thưởng thức lại mùi vị Pizza lúc thời sinh viên, chúng tôi sẽ tổ chức một
sortie để cho các anh chị tưởng nhớ lại những năm 1965-1972
Cả ngày thứ Bảy, Sept 13 :
Từ 09.00 giờ chúng ta sẽ đi làm một tour với xe autocar qua Vevey, Châtel-St-Denis, v.v… Đi
thăm viếng một cơ sở chế tạo fromage. Ăn trưa, nghỉ chân tại một nơi thắng cảnh gần bờ hồ
Gruyère.
Từ 15.00 gìờ : temps libre tại Lausanne
Từ 19.00 giờ : họp mặt tại restaurant
Trưa ngày Chủ Nhật, Sept 14 :
Trước khi chia tay, chúng ta sẽ dùng một bữa Brunch thân mật tại một refuge.
Chỗ ở : Lúc ban đầu, BTC dự định tìm một Chalet để các anh chị ở xa đến ở cùng cho vui nhưng
dự định này khó lòng thực hiện được. Do đó, chúng tôi xin đề nghị một hôtel ở gần nhà gare
Lausanne tên là Agora. Các anh chị có thể lên website của group : www.fassbindhotels.com để
xem.
Ngoài ra hôtel này có giá biểu đặc biệt cho những nhóm ít nhất là 10 người. (từ CHF 58.60/pers
cho đến CHF 68.60, incl. Breakfast)
Chi phí :
Chúng tôi tính trong 3 ngày chung vui này, chi phí của mỗi người sẽ là CHF 225.00 theo cách
tính sau đây :
-

ngày 12 : đi ăn pizza : CHF 35.00
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-

ngày 13 : Tour (CHF 70.00) + ăn trưa (CHF 35.00) + ăn tối (CHF 50.00) : CHF 155.00
ngày 14 : brunch : CHF 35.00

Giúp vui
Để có thể giúp cho buổi họp mặt của chúng ta thêm phần hào hứng, chúng tôi yêu
cầu các anh chị nào còn giữ những hình ảnh cũ lúc ở Thụy Sĩ thì xin vui lòng scan
và gửi qua cho BTC để chúng tôi có thể làm một DVD và chiếu trong bữa tiệc
ngày 13.09. Xin cám ơn các anh chị trước.
Ngoài ra chúng ta sẽ có những màn karaoke và một show surprise.
Nay để tiến thêm trong vấn đề tổ chức, chúng tôi yêu cầu các anh chị lưu ý những điểm sau đây :
1.- Xin các anh chị vui lòng confirm lại sự ghi tên chắc chắn với số người tham dự.
2.- Xin các anh chị cho biết những ngày anh chị sẽ tham dự (ngày 12 hoặc 13 hoặc 14 hay là cả 3
ngày)
3.- Dựa vào đó, xin các anh chị vui lòng đóng trước ngày 31.08.2008, chi phí tham dự vào
CCP 10-81097-8,
Pham Duc-Thach
Boulevard de Grancy 26
1006 Lausanne
Anh chị cần thêm chi tiết, xin hãy liên lạc với BTC và chúng tôi xin đón nhận mọi đề nghị xây
dựng và rất mong gặp lai anh chị đông dảo vào tháng chín này.
Trước khi tạm ngưng, BTC chúng tôi xin đính chính một điều đã bị hiểu nhầm.
Đó là điều mà CÁC CHỊ EX-LAUSANNOISES hay LAUSANNOISES cho là buôỉ họp mặt
tháng chín này chỉ dành riêng cho các ông.
Chúng tôi thật không biết sự hiểu nhầm này từ đâu ra nhưng thật tình chúng tôi không bao giờ có
ý tưởng điên rồ ấy.
Nếu chúng tôi đã để các chị có cảm tưởng đó thì đấy là một điều vụng về đáng tiếc mà vô tình
BTC đã gây ra và chúng tôi thành thật xin các chị thứ lỗi cho và rất mong các chị hãy đến đông
đảo để chung vui với những kỷ niệm xưa.
Cuối thư thân chúc các anh chị nhiều sức khoẻ và vạn điều an lành.
Ban tổ chức :
Nguyễn Ngọc Hưng
Lê Công Linh
Nguyễn Như Kim
Từ Xuân Mai
Nguyễn Tụng
Phạm Đức Thạch
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