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Các Bà Chằng Lửa

 

Hội viên Hội kSoVo
 



Airport Shuttle to Marriot Hotel - Choose at your own risk!!! 

Mê xe nào thì theo tài xế đó! 

XE VAN
xin liên lạc

Phạm Bình Thuận

(có bao nước mía)

 

Tài xế xe van(đang trồng mía) 

 



XE ĐÒ
xin liên lạc

Ngô Văn Thọ
(có bao bánh mì Thịt Ba Lẹ)

 

Tài xế xe đò (sẽ dừng lại ở vài quán Càfe Lu) 

 



Xe Ôm 

Xin liên lạc Ngô Quang Tuấn (không ôm phải trả tiền - Đàn ông xin miễn gọi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài xế xe ôm 

 



 

Thứ Sáu

Gặp lại Người xưa...ngỡ ngàng

May 25, 2012 (Day1) 

Đón các bạn.

Điểm tụ họp: Marriott’s  NewPort Beach Coast Villas.

Đêm về: 

Cả bọn kéo nhau ra biển.

Đốt lửa, nói chuyện ngày xưa,  nói tốt bạn bè có mặt,  

nói xấu bạn bè vắng mặt(không đi thì… ráng chịu), và

nhớ về Thầy Cô.

Cơm tối.

Trao đổi và trò chuyện.

Nghỉ ngơi.

 

Mặt nhìn mặt, mặt tròn ...mặt méo, 
Tay cầm tay, tay béo ... tay gầy 

 
Hắn là ai? Mặt mày lạ hoắc, 

Tên là gì? Sao nghĩ mãi không ra! 
 

 



 

Marriott’s Newport  Beach  Villas

Các bạn từ các nơi sẽ tụ tập tại khách sạn.

Các bạn sống tại địa phương, khăn gói tới và ở cùng các bạn

mình suốt 3 ngày.

Tổ ấm Tình yêu

 

 

Các bạn kéo nhau ra biển. Nhóm lửa.

Kể chuyện ngày xưa. Nói tốt bạn bè có mặt. Nói xấu bạn bè vắng mặt(không

đi…ráng chịu).

Nhớ về thầy cô.

Cơm tối tại chỗ. Tiếp tục tâm sự.

Nghỉ ngơi.

Crystal Cove Sunset

Nhóm lửa Tình Xưa

Crystal Cove Sunset

 

 



Sáng:

Uống cà-phê trên bãi biển, nhìn mặt trời lên.

Trưa:

Vào Mile Square Park: thăm bạn bè thân thiết, thân nhân

Ăn trưa tại Park.

Về nghỉ ngơi tại hotel.

Tối:

Tiệc tại Paracel Seafood: thân nhân có thể tham dự.

Cùng nhau đi nghe nhạc.

Tối về, đói bụng, ăn cháo khuya do Bích Thủy nấu.

.

Thứ Bảy 

Đêm qua...chưa đủ

May 26, 2012 (Day 2)

 

 

Uống cà-phê trên bãi biển, nhìn mặt trời lên... Nhìn nhau... đắm đuối...

Sáng sớm thứ Bẩy, May 26, 2012.

Newport Beach Sunrise

 

 

 



Trưa ngày Thứ Bẩy 26-05-2012

• Shelter#1

• Thân nhân, bạn bè thăm viếng

• Ăn trưa tại công viên

16801 Euclid 

Fountain Valley, CA 92708 

(714)973-6600 or (714)973-3197

 

. Giới thiệu thân nhân ... để thân nhân với nhau, mình đi chỗ khác. 

. Ăn trưa tại công viên. 

. Chui vô bụi rậm, to nhỏ, ỉ ôi. 

 



Tối thứ Bẩy May 26, 2012 
(Day 2)

• Tiệc tại Paracel Seafood:   thân nhân có

thể tham dự.

• Cùng nhau đi nghe nhạc.

• Tối về, đói bụng, ăn cháo khuya do Bích

Thủy nấu.

Address: 15583 BROOKHURST ST

City: WESTMINSTER, CA

City Region: Southeast Westminster

Zip Code: 92683

County: Orange County

Paracel Seafood Restaurant

 

 

Chủ Nhật... 

Gỡ Gạc May 27, 2012 (Day 3)

Làm Biếng, dậy trễ. 
Trưa vào phố tìm món ăn ngon đặc biệt, bát phố, 
shopping 
Tối, đi chơi đêm, nhảy đầm, hẹn hò gặp lại... 
Lại Ăn Cháo Khuya. 

 

 

 



Âm ủ Tình Xưa...Tê tái !

May 28, 2012 (Day 4)

Dậy sớm

khóc lóc

chuẩn bị chia tay

Lời tạ tình, tạ lỗi, ăn năn, hối cải, xin

xỏ .... 

Rồi .. Chia Tay. 

 

 

Information

Important travel documents

• Airline tickets (or e-tickets)

• Passport

• Visa

• Driver license (as another form of ID)

• Citizenship certificate or U.S. Permanent Resident Card (Form I-551) 

(optional)

Hotels

Marriott’s Newport Beach Coast Villas

-

 


