
Thông Báo số 2 

Tổ chức họp mặt Minh Đức Úc Châu 2021 

Adelaide, 19/3/2021 

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị trong gia đình Kinh Thương Minh Đức tại hải 

ngoại và Việt Nam 

Dựa theo kết quả hồi báo của các anh chị, nhóm tổ chức (NTC) họp mặt Minh Đức và 

thân hữu hội ngộ 2021 tại Adelaide đã quyết định: 

 Sẽ tổ chức họp mặt từ chiều thứ Sáu 1/10/2021 đến sáng thứ Hai 4/10/2021 

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 tại Port Elliot 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 1/7/2021. 

*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 $90 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 và công bằng cho các anh chị khác phải dùng chung nhà 

tắm. 

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 vẫn sẽ có chương trình vạch ra cho mỗi ngày và tùy ý các 

anh chị chọn lựa. Ngủ dậy trễ không được đi chơi với nhóm thì ráng….chịu nhé! 

Thầy cô và 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/ 

Cho đến hôm nay đã có 28 người đồng ý tham gia họp mặt (tối đa 60 người). Hạn 

chót ghi danh tham dự là ngày 1/9/2021. Mong nhận được sự tham gia của quý thầy 

cô và các anh chị. 

Mến chào 

Nhóm Tổ Chức Minh Đức Hội Ngộ 2021 

Nguyễn Văn Thắng, Phạm Xuân Phương & Hữu, Hoàng Dũng & Thu, Lê Quang Tín & 

Lan 

https://www.yha.com.au/hostels/sa/fleurieu-peninsula/port-elliot-beach-house-accommodation/
https://www.yha.com.au/hostels/sa/fleurieu-peninsula/port-elliot-beach-house-accommodation/


Hồi báo ghi danh tham dự 

Tôi tên là: ……………………………………………… Số người tham dự:…………. 
 

Điện thoại hoặc Facebook hoặc Viber liên lạc:……………………………. 
 

-          Tôi muốn sử dụng phòng có ensuite và đồng ý đóng thêm 

¨        $60 (phòng 13,15,18 và 21), 
hoặc 

¨        $90 (phòng 22) 

* Nếu có nhiều người muốn sử dụng các phòng en-suite thì Nhóm Tổ Chức sẽ bắt 

thăm. Riêng phòng 22 cũng sẽ bắt thăm nếu có hơn 1 gia đình ghi danh. 

  

-  Tôi không muốn phòng trên lầu 

-  Tôi ở phòng nào cũng được và tùy Nhóm Tổ Chức sắp xếp. 

-  Tôi cần giúp đưa và đón từ & ra phi trường hoặc tại nhà người quen 

-  Tôi cần giúp chỗ ở trước và sau họp mặt 

 


