Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại
Đại hội Họp mặt 2011 @ Portland, Oregon, USA, 19 – 21 tháng 8, 2011
và Du thuyền Princess/Sapphire Seattle-Alaska, 21 – 28 tháng 8, 2011

Thông Báo Đặc biệt – Ghi danh Cruise
Ngày 18 tháng 2, 2011
Thưa quý Thân hữu,
Du ngoạn trên du thuyền Princess/Sapphire 7 ngày đêm, từ ngày chúa nhật 21 đến chúa nhật 28 tháng 8,
2011, khứ hồi Seattle - Alaska:
Kể từ ngày phổ biến Thông báo số 2 (1 tháng 2, 2011) về việc ghi danh, trong hơn hai tuần qua, số người
tham dự chuyến du thuyền đã ghi danh giữ cabins loại J (inside) vượt quá quota dành cho loại này (Xem danh
sách cập nhật tại: http://thdlvnhn.net/DaiHoiHopMat/Alaska2011/DanhSach.html). Lý do là vì tầu Sapphire
được cấu tạo với 80% là phòng ocean view và balcony, chỉ có 20% inside cabins. Lại thêm thời gian cuối tháng
8 (cuối hè) là cao điểm của mùa du lịch nên các loại phòng rất mau hết. Các loại cabins đã được giới thiệu trước
đây với giá cả như sau (Giá cho 1 người trên căn bản 2 người một cabin, đã tính cả thuế):
Category J inside is $895.74 (3rd and 4th pay $590.40 each)
Category EE window $1444.74
Category BF balcony $1544.74
Hiện giờ, cabins loại J với giá $895.74 đã hết. Travel agency CruisesOnly đang dàn xếp để lấy thêm cabins
loại J này nhưng chưa có kết quả. Ngoài các loại cabins EE và BF hiện còn chỗ, Travel agency giới thiệu thêm 2
loại cabins khác với giá cả như sau:
Category HH obstructed ocean view $944.74
Category AC mini suite $1824.74 (3rd and 4th pay $890.40 each)
Cabins loại nào cũng có số lượng giới hạn, điều quan trọng là quý thân hữu nào muốn tham dự Cruise thì
nên điền vào Phiếu Ghi Danh và gửi về BTC càng sớm càng tốt, trước ngày 18 tháng 3, 2011. BTC sẽ theo dõi
và khi cruise có cabin trống thì BTC sẽ có đủ dữ kiện để giữ lấy ngay, rồi sẽ thông báo quý thân hữu trong thời
gian sớm nhất. Mẫu Phiếu Ghi Danh được đính kèm lại theo đây cho quý thân hữu được thuận tiện.
Xin nói thêm là trên PGD phải có dữ kiện đầy đủ về thẻ tín dụng, mục đích là để đóng tiền deposit 20%
ngay khi lấy cabin. Nếu hết cabin loại mình muốn mà lại có cabin loại cao hơn và đắt hơn một chút, BTC sẽ liên
lạc với quý thân hữu để xác nhận việc đổi loại cabin.

Các chi tiết khác:
Đại hội THDL 2011 Oregon từ ngày 18 đến 21 tháng 8, 2011, gồm luôn chuyến du thuyền Princess/
Sapphire Seattle-Alaska từ 21 đến 28 tháng 8, 2011, sẽ chính thức kết thúc khi tàu trở về cập bến Seattle sáng
ngày chúa nhật 28 tháng 8, 2011, khi mọi người ra khỏi tàu. Từ đây, mỗi người tự túc chương trình của mình
(đi thẳng về nhà, đi chơi tiếp theo chương trình khác, ở lại vùng Seattle thêm vài ngày, v.v…) Do đó, quý thân
hữu có thể bay đến phi trường Portland OR (PDX) và bay về từ Seattle WA (SEA).
Các thông báo và tin tức chính thức về đại hội họp mặt THDL 2011 này phổ biến qua email và trên trang
nhà http://thdlvnhn.net/daihoihopmat . Kể từ sau ngày 18 tháng 3, 2011, ngày hết hạn ghi danh cruise, BTC
sẽ chỉ liên lạc bằng email (hoặc bằng bưu điện cho vài trường hợp đặc biệt) với những thân hữu có ghi danh
tham dự. Mọi thắc mắc hay câu hỏi, xin liên lạc về Ban tổ chức.
Ban Tổ chức Đại hội Họp mặt THĐL 2011 Oregon
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