DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ BS Y KHOA 71-77
XUÂN 2018 TẠI ĐÀ LẠT
(Bản dự thảo ngày 2-9-2017)
1) THỜI GIAN: Từ thứ sáu 23/02/2018 (mồng 8 Tết) đến chủ nhật 25/02/2018 (mồng 10 Tết).
2) CHƯƠNG TRÌNH:
- Ngày thứ sáu 23/02/2018 (mồng 8 Tết)
+ 6h sáng: khởi hành từ khoa y ĐHYD (217 Hồng Bàng Q5)
+ Bùi Văn Hiệp và Lê Thanh Hoàng đón đoàn tại trạm dừng chân TÂM CHÂU
+ Dừng tại Đức Trọng
(Ăn trưa do Bùi Văn Hiệp khoản đãi và thăm nhà Bùi Văn Hiệp)
+Tham quan thác Voi,
và Chùa Linh Ẩn (tại TT Nam Hà huyện Lâm Hà Lâm Đồng)
+16h: đến Đà Lạt, tham quan nhà ga Đà Lạt
+ Nhận phòng tại Khu du lịch nghỉ dưỡng - vườn hoa MINH TÂM
(đây là khách sạn 3 sao; dưới đây gọi tắt là MINH TÂM)
+ Sau ăn tối: sinh hoạt tự do
- Ngày thứ bảy 24/02/2018 (mồng 9 Tết)
+ 6h ăn sáng tại MINH TÂM
+ 7h tham quan và uống cà phê tại đồi trà Cầu Đất
(tại thôn Xuân Thọ, xã Xuân Trường, Đà Lạt)
sau đó, tham quan các kiến trúc Pháp:
. Trường Cao Đẳng Sư Phạm (số 29 Yersin)
. Nhà thờ chính tòa Đà Lạt (Nhà thờ Con Gà)

+ 15h: tham quan Bảo Tàng Lâm Đồng (Dinh Nguyễn Hữu Hào)
+ 19h: tham dự Đêm Hội Ngộ BS y khoa 71-77 tại MINH TÂM
- Khai mạc đêm hội ngộ đúng 19g
- Giới thiệu các bạn đồng môn và thân nhân.
- Chụp ảnh lưu niệm.
- Giao lưu.
- Văn nghệ
- Rút số trúng thưởng.

- Ngày chủ nhật 25/02/2018 (mồng 10 Tết)
+ 6h: trả phòng và ăn sáng tại MINH TÂM
+ 7h: thăm nhà Lê Thanh Hoàng, sau đó về TP HCM
+ Trên đường đi, tham quan thác Pongour
(tại xã Tân Thành Huyện Đức Trọng)
+ Dự kiến về đến TPHCM lúc 18h

GHI CHÚ:
- Chương trình trên dành cho các bạn đăng ký đi bằng ô tô (do Ban liên lạc thuê)
- Các bạn có thể đến Đà Lạt bằng máy bay hay xe khách
- Các bạn có thể kéo dài hành trình du lịch của mình bằng cách đến trước
hoặc lưu lại một vài ngày ở Đà Lạt

BAN TỔ CHỨC:
BS Nguyễn Văn Thông - BS Võ Khôi Bửu - BS Lê Văn Tin - BS Bùi Văn Hiệp - BS Lê Thanh Hoàng
- BS Trần Công Mười - BS Đào Thị Hồng Vân

PHÂN CÔNG:
+ Phát biểu khai mạc: BS Nguyễn Văn Thông.
+ Dẫn chương trình: BS Bùi Văn Hiệp - BS Lê Thanh Hoàng.
+ Văn nghệ, giới thiệu văn hóa Đà Lạt : BS Lê Thanh Hoàng.
+ Rút số may mắn: BS Bùi Văn Hiệp.
+ Tiếp tân: BS Đào Thị Hồng Vân, phu nhân BS Hoàng, phu nhân BS Mười, phu nhân BS Thông.
+ Thủ quỹ: BS Đào Thị Hồng Vân.
+ Chọn lựa thực đơn: BS Lê Thanh Hoàng và phu nhân.
+ Thông tin liên lạc: BS Võ Khôi Bửu
ĐT: 0122-2520-196 có Zalo, Tango
Email: bs77dk@gmail.com
www.facebook.com/y7177
THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM:
* Khu du lịch nghỉ dưỡng - vườn hoa MINH TÂM http://www.minhtamdalat.vn/
* Thác Voi: http://tinyurl.com/thac-voi
* Chùa Linh Ẩn: http://tinyurl.com/chua-linh-an
* Nhà ga Đà Lạt: http://tinyurl.com/ga-da-lat
* Cầu Đất Đà Lạt: http://tinyurl.com/cau-dat
* Trường Cao Đẳng Sư Phạm http://tinyurl.com/cao-dang-su-pham
* Nhà thờ chính tòa Đà Lạt (Nhà thờ Con gà): http://tinyurl.com/nha-tho-chinh-toa
* Bảo Tàng Lâm Đồng (Dinh Nguyễn Hữu Hào): http://tinyurl.com/bao-tang-lam-dong
* Thác Pongour: http://tinyurl.com/thac-pongour

Thư của LÊ THANH HOÀNG
ĐÀ LẠT GỌI MỜI CHÀO MỪNG HỘI NGỘ Y KHOA 1971-1977

Tôi không đi Mỹ dự dịp Hội ngộ vừa qua nhưng nghe các bạn về kể lại thật xúc động với tấm lòng của các bạn tại Mỹ. Ta
nên có tổ chức dịp thuận tiện để thật nhiều bạn từ Mỹ và các nơi khác có thể cùng dự
Theo chương trình dự kiến từ Thông Tin Bửu, tôi gởi vài dòng các bạn xem qua:
Thông lệ, vào dịp cuối năm, anh chị em và gia đình của khóa BSĐK 71-77 tổ chức gặp nhau hàn huyên chia sẻ kỷ niệm và
tưởng nhớ các bạn đã sớm rời xa chúng ta. Mối thân tình ngày càng quyện chặt cùng với thời gian, quý báu thay những giờ
phút thân ái ngồi bên nhau. Năm nay BTC dự tính tổ chức Ngày Hội Ngộ tại Đà Lạt với tour 3 ngày 2 đêm. Trọng tâm là
“Đêm Hội Ngộ tối mồng 9 Tết (24/02/2018)”, ngoài ra còn có những giây phút cùng nhau KHÁM PHÁ VĂN HÓA CON
NGƯỜI ĐÀ LẠT trong 2 ngày mồng 8 và mồng 9 Tết (23 & 24/02/2018).
Khởi hành từ TP HCM và điểm dừng chân đầu tiên tại Bảo Lộc. Đây là thủ phủ của TRÀ và CAFÉ của cả nước. Tìm hiểu
và thưởng thức trà café tại chỗ để biết tại sao chúng ta có thể bỏ hàng giờ để ngồi nhâm nhi thưởng thức vị chát thơm ngọt
của trà, vị chua nhẹ nhàng của các loại café và nếu có dịp ta sẽ biết thế nào trà đạo. Từ Bảo Lộc đi thêm 18km chúng ta đến
Chùa Linh Quy Pháp Ẩn, nơi tổ chức sự kiện ĐH Phật Giáo năm 2017, ngắm nhìn cảnh hùng vĩ, bát ngát, thấp thoáng
sương mù và lắng lòng nghe tiếng chuông chùa, bao phiền não gột bỏ, chỉ còn một TÂM thanh tịnh. Một tách café, một
chung trà, một tiếng chuông đủ để xóa đi bao mệt mỏi 2/3 chặng đường.
Đến Đức Trọng, cách Đà Lạt 30km ghé thăm nhà Bùi Văn Hiệp thưởng thức quả chuối chín laba đặc sản không nơi nào có
được, các bạn thưởng thức món cháo vịt Đức Trọng mềm mại thơm ngon cùng nước chấm đặc trưng và chén cháo ấm lòng.
Khu khách sạn vườn hoa Minh Tâm chào đón đoàn.
Đà Lạt không xa lạ gì với tất cả chúng ta, thậm chí quá quen thuộc với đa số anh chị em. Chúng ta đã từng đến Đà Lạt vào
những dịp lễ, tết hoặc những dịp có tổ chức sự kiện đặc biệt, chứng kiến dòng người chen chúc nhau tại khu trung tâm, tại
các nhà nghỉ khách sạn và tại các điểm du lịch, chứng kiến cách thức cư xử chưa được thanh lịch của một số người khiến

cho khách du lịch khi rời đi không còn điều gì đọng lại trong tâm tưởng ngoại trừ một chút hoài niệm về cơn gió se lạnh
buổi sáng tinh mơ và chiều hôm. Một số ít các bạn đến Đà Lạt vào thời gian không nhiều khách du lịch, sáng sớm tinh
sương cùng nhau đi dạo ven hồ Xuân Hương, tay nắm tay cùng nhau hít luồng không khí trong lành và khi thở ra một làn
sương mỏng thoảng theo, mặt hồ êm ả, tầm mắt rộng tràn khiến tấm lòng con người bừng mở đón nhận nét đẹp diêu kỳ của
Đấng Tạo Hóa ban tặng cho con người để rồi lòng ta chùng lại hối tiếc những lúc tàn phá thiên nhiên, hối tiếc lúc ta cư xử
với nhau thiếu hẳn tính người, hối tiếc nét đẹp Đấng Tạo Hóa rộng rãi ban cho ta mà ta đang hủy hoại không thương tiếc.
Vâng, hối tiếc và hối tiếc.
Sương trắng thoảng mặt hồ,
Nắng vàng vương ngọn thông,
Nụ hoa đào hé nở,
E ấp đón xuân sang (LTH)
Ta đi và ta thở, thở theo phương pháp dưỡng sinh. Một nửa vòng hồ 2,5km, 35ph với người đi vận tốc trung bình, đến lúc
gối đã mỏi chân đã chồn đôi ta cùng bước vào quán café bên hồ, nhìn từng giọt café nâu nhạt rơi từng giọt theo từng giây
phút chợt nhớ lại mình cũng đang có một cái gì đang rụng rơi dần theo thời gian.
Trọn ngày mồng 9 Tết chúng ta không đi tham quan theo thị hiếu thông thường, chủ yếu thăm và tìm hiểu sâu một số nét
văn hóa đặc trưng Đà Lạt: đồi trà cổ xưa Cầu Đất nơi có loại café Arabica được tập đoàn Starbucks chon lựa pha chế, nơi có
những gốc trà niên đại 50-60 năm. Chúng ta thăm trường trung học của Pháp trước năm 1975 Lycée Yersin (có một số bạn
đã học nơi này), nay là trường Cao Đẳng Sư Phạm, nhìn ngắm kiến trúc đặc biệt không nơi nào có được. Thăm nhà thờ
chính tòa tên gọi nôm na nhà thờ Con gà. Tại mỗi nơi chúng ta sẽ được những người am hiểu giới thiệu chi tiết mà nếu
chúng ta đi riêng lẻ hoặc tour du lịch chắc chắn không thực hiện được.
Buổi tối đêm Hội Ngộ, ngồi với nhau trong khí trời lạnh mát, ly rượu vang ấm nồng còn gì lãng mạn tuổi già hơn.

