Thưa quý anh chị,
Dựa theo kết quả hồi báo của các anh chị, nhóm tổ chức (NTC) họp mặt Minh Đức và thân hữu
hội ngộ 2020 tại Adelaide đã quyết định:
-

Sẽ tổ chức họp mặt vào chiều thứ Sáu 6/11/20 đến thứ Hai 9/11/20

-

Địa điểm: Port Elliot Beach House YHA (cùng chỗ năm 2013)

-

Chi phí dự trù: $350/người (nhờ sự hỗ trợ của nhóm Sydney 2017 chuyển lại)

-

Sơ đồ của YHA này có thay đổi một ít so với năm 2013:
o Hai phòng số 2 và 3 (dưới lầu) đã không còn được sử dụng (dành cho người quản lý
hostel).
o Tuy nhiên có 5 phòng được nâng cấp có thêm en-suite (tiện lợi cho các bác ngại đi
xa ban đêm). Tuy nhiên để tạo sự công bằng nên nhóm tổ chức tại Adelaide đã
đồng ý nếu anh chị nào muốn ghi danh các phòng trên xin ghi danh sớm và nếu có
đông người ghi danh NTC sẽ cho bốc thăm. Hạn chót ghi danh là ngày 1/7/2020.
Giá tiền đóng thêm là $60 cho 2 người trong 3 ngày (phòng 13,15,18 và 21), riêng
phòng 22 có thêm phòng khách và ban công nhìn ra biển sẽ cần trả thêm $80 cho 2
người trong 3 ngày. Xin thông cảm vì các số tiền thâu thêm này sẽ được nhập vào
quỹ chung của chúng ta. Các anh chị muốn ở riêng 1 phòng thì cần trả thêm $120
cho 3 ngày.

-

Sau kỳ họp mặt chính thức, các anh chị có 3 lựa chọn:

1/ Lựa chọn 1: Nếu các anh chị muốn đi Kangaroo Island (KI) thì sẽ tổ chức thành 1 nhóm
(tối thiểu là 12 người ghi danh) và lái xe thẳng sau khi tan hàng tại Port Elliot để kịp xuống
phà qua Kangaroo Island vào trưa thứ Hai, sẽ ở KI 1 đêm 9/11/19 và sẽ lái xe về lại Adlaide
vào trưa thứ Ba 10/11/2019. Chi phí dự trù mỗi người khoảng $300-$400 mỗi người (bao gồm
tiền mướn xe & xăng, qua phà , chỗ ở, ăn uống,…)

2/ Lựa chọn 2: Về lại Adelaide từ Port Elliot và các anh chị có thể ở lại thêm vài ngày tại
Adelaide để chờ đi cruise chung với nhau từ thứ Năm 12/11 khởi hành từ cảng Adelaide, ghé
Kangaroo Island vào thứ Sáu 13/11, ghé cảng Port Lincoln vào thứ Bảy 14/11 và sau cùng đến
thứ Hai 16/11/19 trạm chót là ở Melbourne (chi phí từ $599 đến $1804). Lưu ý: Giống như các
cruise khác là khi cập bến cảng Pt Lincoln hoặc Kangaroo Island thì sẽ phải trả thêm chi phí
cho các tour tại cảng đó.
Chi tiết đính kèm:

https://www.princess.com/cruise-search/details?voyageCode=H044A

3/ Lựa chọn 3 : Về thẳng hoặc đi tiểu bang khác hoặc về lại tiểu bang hoặc quốc gia cư trú
từ Adelaide sau ngày thứ Hai 9/11/20
Cám ơn các lời đề nghị của các anh chị tại Úc Châu (anh Sáng, chị Ngọc, Kim Ánh, anh Quyển, chị
Nga,….) như:
-

Dời từ tháng 10 hàng năm qua tháng 11 sẽ có thể có giá vé máy bay rẻ hơn và đặc biệt từ
đầu tháng 11 tiểu Bang Nam Úc cho phép chúng ta được bắt ngao (pipi) tại bãi biển
Goolwa cách YHA Pt Elliot chỉ khoảng 12 km (15 phút lái xe), như vậy hy vọng sẽ có cháo
ngao nhậu vào tối hôm đó !

-

Địa điểm YHA Port Elliot rất đẹp và vừa vặn cho chúng ta họp mặt và sinh hoạt trong 3
ngày với giá trọn gói là $5535 cho 3 ngày (với sức chứa đến 60 người). Do đó nếu chúng
ta đi càng đông thì chi phí càng giảm bớt đi. Chúng ta cần đặt cọc $1385 (25%) để giữ chỗ
(không hoàn trả).

-

Chúng ta vẫn có thể đi Kangaroo Island được (Lựa chọn 1 và 2) và không đi ngược lại với
quyết định trên cruise vào tháng 1/2019.

-

Năm nay nhóm Tổ chức cũng quyết định sẽ không chia nhóm tự nấu nướng như năm 2013
mà sẽ nhờ người giúp nấu nướng cho 3 ngày. Tuy nhiên nếu được xin phụ 1 tay lau dọn và
rửa chén.

-

Chượng trình năm nay NTC sẽ không…thổi còi (!) như năm 2013 nhưng vẫn sẽ có chương
trình vạch ra cho mỗi ngày và tùy ý các anh chị chọn lựa. Ngủ dậy trễ không được đi bắt
ngao hoặc đói bụng ráng ….chịu nhé!

-

Đính kèm email này là chi tiết group booking và sơ đồ các phòng. Các anh chị muốn biết
thêm chi tiết xin vào trang mạng:
https://www.yha.com.au/hostels/sa/fleurieu-peninsula/port-elliot-beach-house-accommodation/

Để giúp cho việc tổ chức tốt đẹp, rất mong quý anh chị giúp hồi báo sớm cho chúng tôi
Tên
Tôi sẽ

 Tham dự họp mặt MD 2020

 Không tham dự được
(Cảm ơn, xin không điền
thêm phần dưới)

Số người tham dự

………
Tham dự sau kỳ họp mặt

 Lựa chọn 1: Đi KI 9-

 Lựa chọn 2: Đi cruise

 Lựa chọn 3: Không đi

11/11

12/11-16/11

thêm

Tôi muốn ghi danh cho phòng có
en suite (13,15,18,21 và 22)
Ưu tiên 1: Phòng số ….

Ưu tiên 2: Phòng số ….

Tôi muốn ở phòng riêng



Tôi có đề nghị hoặc góp ý
cho kỳ họp mặt Minh Đức
Hội Ngộ 2020 tại Nam Úc

Ưu tiên 3 : Phòng số ….

