Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 35, năm 2016
“Tâm Giao Bình Đẳng”
Khách Sạn Grand Hilton, Seoul, South Korea
Từ 12 tháng 9 đến 18 tháng 9 năm 2016

Tâm Giao Bình Đẳng
Chiều sâu quy một chẳng phân hai
Lý thú chung vui tự tiến hoài
Thống khổ chẳng còn quy mối đạo
Thành tâm hành khổ cảm thông hoài.
Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

27.11.2015
Kính thưa quý bạn,
Vào dịp Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 34 “Học Và Hành” 2015 tại Atlanta,
tiểu bang Georgia, Mỹ Quốc, bạn đạo đã bầu địa điểm để tổ chức Đại Hội Vô Vi
Quốc Tế kỳ 35 năm 2016 và kết quả là thành phố Seoul, Nam Hàn, đã được chọn
với 225 lá phiếu.
Seoul là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Nam Hàn. Đây là nơi cư
ngụ của một nửa dân số của Nam Hàn (hơn 10 triệu dân). Tại một thủ đô lớn rộng
như vậy, các khách sạn sang trọng không thiếu, nhưng giá cả rất cao. Cuối cùng,
chúng tôi đã điều đình và chọn xong khách sạn 5 sao “Grand Hilton Seoul” với
giá biểu phải chăng nhất.
Khách sạn bao gồm một nơi riêng để tổ chức hội nghị (Convention Centre),
có đường đi bên trong từ khách sạn sang khu hội nghị, và đầy đủ phương tiện cho
bạn đạo vừa dự hội nghị vừa sinh hoạt ăn uống trong khách sạn. Khách sạn tọa lạc

trên ngọn đồi, phía sau là núi Baekriyun, nên yên tĩnh hơn các khách sạn ngay
trung tâm thành phố và có xe bus Airport Shuttle từ phi trường về khách sạn di
chuyển khoảng 1 tiếng đồng hồ (với lệ phí 15USD/một người). Khách sạn có thêm
chương trình xe shuttle bus mỗi tiếng đồng hồ đưa khách đến trung tâm thành phố
miễn phí trong ngày hoặc quý bạn có thể đi bộ khoảng 12 phút đến trạm tàu điện
(subway). Từ đó, quý bạn có thể thăm viếng nhiều nơi bằng tàu điện như chợ
Myeong-dong, chợ Nam Dae Mun, hoặc các cung điện và thắng cảnh trong thành
phố, v...v... Tuy nhiên, nếu quý bạn không biết tiếng Hàn thì nên đi tham quan theo
các chương trình du lịch (tourist) thì sẽ thoải mái hơn và không bị bỡ ngỡ, vì người
Hàn quốc ít khi nói tiếng ngoại ngữ và chỉ hiểu tiếng Hàn thôi.
Thời điểm Đại Hội sẽ tổ chức vào dịp Tết Trung Thu (Rằm Tháng 8 âm
lịch), đồng thời là ngày lễ lớn nhất sau Tết Nguyên Đán tại Nam Hàn, tương tự
mùa Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) ở Mỹ, vì trong ngày này, dân chúng khắp nơi trở về
quê đoàn tụ gia đình, để tưởng nhớ ông bà v..v... Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy sẽ
được tổ chức vào ngày 13 tháng 8 âm lịch (ngày Đức Thầy liễu đạo là ngày mồng
5 tháng 8 âm lịch), phù hợp với ý nghiã “Tạ Ơn Đức Thầy” trong mùa lễ hội này.
Sau ba ngày Đại Hội, quý bạn có thể chung vui cùng bạn đạo với hai ngày
du ngoạn như sau:
Ngày đầu tiên, xe bus của hãng tour sẽ cho chúng ta viếng thăm một ngôi
làng cổ của Hàn Quốc (Korean Folk Village). Vào dịp Tết Trung Thu, làng sẽ có
thêm những phần múa hát cổ truyền, và những phong tục xưa khác để khách du
lịch thưởng thức. Làng bao gồm trên 260 ngôi nhà đời vua Joseon trên khoảng đất
243 mẫu. Nơi đây mỗi ngày đều có nhiều show để du khách có dịp xem lại nếp
sống xưa như múa đồng quê (farmer’s dance), biểu diễn cỡi ngựa, đám cưới cổ
truyền v..v.... Tại đây quý bạn có thể ăn trưa tự túc với hàng quán bày bán các món
ăn thuần túy.
Sau đó, quý bạn sẽ tiếp tục tham quan thành Hwaseong bao bọc Suwon, là thủ đô
của thị trấn Gyeonggi-do, Nam Hàn. Thành trì này được xây năm 1794 bởi vua
Jeongjo, thuộc triều đại Joseon. Năm 1997 Unesco đã liệt kê cung điện Hwaseong
vào di sản thế giới (Unesco World Heritage).
Phim Đại Trường Kim đã sử dụng bối cảnh tại Korean Folk Village và cung điện
Hwaseong này.

Ngày thứ nhì, chúng ta sẽ viếng thăm một vài di tích xưa như cung đ̣ iện
Changdeokgung với vườn thượng uyển cổ kính, xem các chú lính canh gác đổi
phiên canh tại chánh cung Gyeongbokgung, ghé chợ Insadong là nơi bán những
sản phẩm tiểu công nghệ như tranh thủy mạc, quạt vẽ bằng tay v.v.... Ghé MyeongDong là nơi “thiên đàng shopping”, chợ Nam Dae Mun với những quầy bán tất cả
những gì bạn cần....v..v...**
(** Xin lưu ý : Chương trình du ngoạn có thể thay đổi tùy theo nhu cầu)
Trong hai ngày du ngoạn, quý bạn đều sẽ có buổi ăn chiều chung để bạn đạo có dịp
hàn huyên với nhau, và sẽ có hướng dẫn viên nói tiếng Việt đi theo nhóm trong hai
ngày này, để giúp quý bạn nếu cần, vì người Hàn quốc thông thường chỉ nói tiếng
của họ và rất ít biết tiếng Anh, trừ phi chúng ta đến các khách sạn hoặc khu du lịch
lớn.
Bạn đạo tham dự Đại Hội có hai chọn lựa như sau:
1.

Tham dự Đại Hội (không tham dự hai ngày du ngoạn), lệ phí
640 USD một người lớn, bao gồm: 5 ngày/ 4 đêm khách sạn (nhận
phòng 12.09.2016, ra về ngày 16.09.2016), phòng 2 người , 4 buổi
ăn sáng, 3 buổi ăn trưa, 3 buổi ăn tối trong Khách Sạn (tất cả các
buổi ăn sáng, trưa, tối đều do khách sạn phục vụ), tham dự Đại Hội
3 ngày tu học và Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy. Đón từ phi trường về
Khách Sạn ngày 12.09.2016 và đưa ra phi trường ngày 16.09.2016
cho những bạn đạo có ghi danh qua Phiếu Chuyển Vận**.
** Xin quý bạn lưu ý là Ban Vận Chuyển chỉ đón tại phi trường
quốc tế INCHEON International Airport (ICN) và thời gian di
chuyển từ phi trường về khách sạn trung bình là 1 tiếng đồng hồ.
Xin quý bạn chọn các giờ bay thuận tiện – xin tránh đến quá
khuya sau 9 giờ tối.

2.

Tham dự Đại Hội và hai ngày du ngoạn sau Đại Hội, lệ phí 880
USD một người lớn, bao gồm: 7 ngày/ 6 đêm khách sạn (nhận
phòng 12.09.2016, ra về ngày 18.09.2016), phòng 2 người, 6 buổi
ăn sáng, 3 buổi ăn trưa, 5 buổi ăn tối (tất cả các buổi ăn sáng, trưa,

và 3 bữa ăn tối đều do khách sạn phục vụ, có thêm 2 bữa ăn chiều
tại nhà hàng cho 2 ngày du ngoạn). Tham dự Đại Hội 3 ngày tu học
và Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, và 2 ngày du ngoạn. Đón từ phi
trường về Khách Sạn ngày 12.09.2016 và đưa ra phi trường ngày
18.09.2016 cho những bạn đạo có ghi danh qua Phiếu Chuyển Vận.
Năm nay, Đại Hội được tổ chức tại Seoul, Nam Hàn, nơi nhiều bạn đạo chưa
bao giờ có dịp thăm viếng. Đây là một dịp may hiếm có để quý bạn biết
thêm về nếp sống, lịch sử và văn hoá xứ này qua những dịp du ngoạn, vì khi
đi trong nhóm có hướng dẫn viên thì sẽ không bị lạc lõng. Vì BTC cần biết
số người tham dự chính xác để việc tổ chức du ngoạn được chu đáo, xin quý
bạn ghi danh du ngoạn trước thời hạn chót là ngày 1.03.2016. Sau ngày
1.03.2016, BTC không bảo đảm còn chỗ xe bus du ngoạn vì số chỗ có
giới hạn.
Về khách sạn Đại Hội, BTC chỉ có thể giữ một số phòng giới hạn cho bạn
đạo. Xin quý bạn ghi danh sớm để chắc chắn có chỗ. Xin quý bạn lưu ý
đóng tiền deposit đợt 1 trước ngày 1.03.2016, và thời hạn ghi danh và
đóng lệ phí đợt chót là ngày 1.05.2016, hoặc sớm hơn nếu hết chỗ.
Quý bạn có thể download phiếu ghi danh Word trên www.vovinet.org điền
và gửi bằng email đến Ban Ghi Danh càng sớm càng tốt để giữ được chỗ
như ý.
Kính mong tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội “Tâm Giao Bình Đẳng”
2016 để chúng ta cùng chung hưởng những ngày Tết Vô Vi quý báu.
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

