
 
 
 

Khóa sống chung Âu Châu  “Duyên Lành“ 
30.05.19 – 02.06.19 

 
Kính thưa Quý Bạn Đạo, 
 
tiếp theo sự thay đổi địa điểm tổ chức rất thành công của Khóa Sống Chung Âu Châu năm 
2018 ở Bỉ Quốc, Khóa Sống Chung Âu Châu « Duyên Lành « 2019 cũng sẽ được tổ chức ở 
một địa điểm mới, đó là khách sạn Best Western ở thành phố Alzey. Tuy nhiên, do khách sạn 
nằm cách phi trường quốc tế Frankfurt cũng như nhà ga chính Frankfurt đến khoảng 70 Km 
nên việc được đưa đón Quý Bạn Đạo sẽ không thuận tiện lắm, chính vì vậy Ban Tổ Chức kêu 
gọi Bạn Đạo Âu Châu cố gắng xắp xếp đi xe hơi đến, khách sạn có rất nhiều chổ đậu xe miễn 
phí. 
 

Địa chỉ của Khách Sạn: 
Dorint Hotel Alzey 
Karl-Heiz-Kipp-Str. 13 
55232 Alzey 
 

Tuy nhiên nếu điều kiện không cho phép thì Quý Bạn Đạo hãy điền vào phiếu chuyển vận để 
BTC xắp xếp đưa đón. 
 
Lưu ý :  

- Ban chuyển vận chỉ đưa đón Bạn Đạo vào ngày 30.05.19 và ngày 02.06.2019, do 
khoảng cách xa nên Quý Bạn Đạo khi mua vé máy bay hay xe lữa chú ý giờ đến và đi. 

- Ban chuyển vận sẽ đón theo từng nhóm vì vậy những Bạn Đạo đến lẽ sẽ đợi những 
Bạn Đạo khác đến rồi đi cùng. 

- Quý Bạn Đạo nên đăng ký chuyển vận sớm để BTC biết số lượng để thuê xe đưa đón 
phù hợp. 

- Bạn Đạo đến trước và về sau khóa sống chung nên báo BTC để xắp xếp nhờ Bạn Đạo 
địa phương đón và đưa. 
 

Thành Thật cảm ơn Quý Bạn Đạo và mong gặp lại Quý Bạn Đạo tại Khóa Sống Chung. 
 
 
TM. BTC 
 
 
 
HT. Nguyễn An Khương 

PHIẾU VẬN CHUYỂN 



 
 
 
Họ và tên : 
________________________________________________ 

_____________________________ 
 
• Ðến bằng máy bay: Phi trường Frankfurt (international aiport) 
 
      Ngày đến       Gìờ 

 
Terminal 

 
Hãng hàng không 

 
 Số chuyến bay 

 
Bay từ thành phố 

 
 
 
 

     

       Ngày đi  
 

     Gìờ 
 

Terminal Hãng hàng không Số chuyến bay 
 

Bay về thành phố 

 
 

     

  
Ban vận chuyển sẽ đón Bạn Đạo tại phi trường quốc tế Frankfurt. 
 
• Ðến bằng xe lửa: Mua vé đến nhà ga Frankfurt 
 
      Ngày đến       Gìờ đến nhà ga Frankfurt 

 
 

Số cổng đường rầy (Frankfurt) 
  
 

    

       Ngày đi           Gìờ đi Từ Hotel Alzey 
           

         Gìờ đến nhà ga Frankfurt 
 
               

   

 

Liên lạc Ban Chuyển Vận:  
 

• Trịnh Đình Oát  

Mobil: +49(0)17623248315 (hoặc nhắn tin qua whatsapp hoặc viber theo số này) 

E-Mail: oattrinhdinh@yahoo.com 

Ban Tổ chức: 

• Nguyễn An Khương 

Tel: +49(0)6181 497680 ;  Mobil: +49(0)176 47965995  

E-mail: khuongthien01@t-online.de  

PHIẾU VẬN CHUYỂN 


