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                               Thông báo SỐ 2 
Liên Hoan Quan Họ & Giao Lưu Đồng Hương và những người 

yêu mến Quan Họ Châu Âu  lần thứ nhất 
  

BTC Giao lưu Đồng Hương xin thông báo, BTC đã nhận được đăng ký của  nhiều bà con ĐH của các Hội 

Đồng Hương Kinh Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang ở các nước Châu Âu. 

Sau khi làm việc với Ban Quản lý Resort chúng tôi xin thông báo BTC vẫn có cơ hội nhận thêm bà con ĐH và 

những người yêu QH có nguyện vọng cùng tham gia. Để giúp bà con dễ quyết định, chúng tôi thông báo kỹ hơn 

về các địa điểm và lịch trình tổ chức giao lưu: 
 

Địa điểm đã chọn:      khu nghỉ  Van der Valk Resort Linstow  

Địa chỉ :                                          Resort Linstow  

                                                     Krakower Chaussee 1  

                                                          D-18292 Linstow 

Trang Web để tìm hiểu:           https://linstow.vandervalk.de 
 

Thời gian và chương trình Giao lưu: 
 

Thứ sáu 09.06.2017( Sau Pfingstern 1 tuần)                                                                                        
Đón khách:  từ lúc 15 giờ 30, BTC có mặt lúc 15 giờ 00 – Chào mừng và nhận phòng                                
Ăn tối: từ 18 giờ đến 19 giờ 30 
 Khai mạc Giao lưu: 20 giờ 00. Phát biểu chào mừng của BTC                                                                        

Đại diện các Hội ĐH các nước giới thiệu ngắn gọn về Hội của mình, giới thiệu các thành viên đi cùng. Giới 

thiệu ĐH làm quyen nhau, lên sân khấu chụp ảnh lưu niêm theo địa phương. Khoảng sau 10 giờ, sẽ giao lưu 

tùy hứng theo địa phương mới quen hay  các nhóm quen thân từ trước tại các Villa  

 Lãnh đạo các Hội của các nước gặp nhau trao đổi, đề xuất các hướng hợp tác hoạt động trong tương lai 
 

Thứ bảy 10.06.2017: 
Ăn sáng:  7 giờ 00 

8 giờ 00 xuất phát tham quan lâu đài Schwerin nổi tiến,  đẹp nhất vùng Bắc Đức. (Khách tham quan đóng 

tiền xe Buýt và vé vào cửa) khoảng cách 80 km, có hướng dẫn viên du lịch. 

Xe Buýt quay về đến khách sạn  dự kiến 14 giờ. 

15 giờ 00 giao lưu quan họ trên thuyền quanh bờ hồ. Giao lưu theo đăng ký và sở thích nếu trời mưa giao lưu 

trong hội trường. 

Những ai không tham gia hát giao lưu có thể đi tàu thủy  trên hồ( Ở đây có các Hồ lối liền nhau rộng nhất 

nước Đức) theo các khoảng thời gian 2 đến 3 tiếng, trên tàu thủy có phục vụ cà phê bánh ngọt. 

Những người ham thích thể thao có thể rủ nhau mang theo Vơt Tennis, giầy bóng đá, bóng chuyền hay cầu lông 

vì quanh Resort có các sân chơi thể thao. Trẻ em có thể bơi trong bể bơi trong nhà có cầu trượt hay bể bơi 

ngoài trời miễn phí- 

19 giờ ăn tối 

20 giờ chính thức biểu diễn giao lưu Quan họ  chọn lọc trong hội trường và kết thúc lúc 12 giờ đêm 
 

Chủ nhật 11.06.2017 
 

9 giờ 00  Ăn sáng; bà con tranh thú sau đó scheckaus  

Từ 10 giờ 30 chụp ảnh lưu niệm toàn đoàn sau đó chai tay.“ Đến hẹn lại lên“ 
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Về chỗ ăn ở:  

Đây là khu resort khá hiện đại,rộng rãi khang trang, là chỗ nghỉ lý tưởng chosinh hoạt các hội đoàn và các 

nhóm đông người, từ đây người nghỉ có rất nhiều điểm tham quan và giã ngoại hấp dẫn, cách bờ biển 

Rostock 65 km đường xa lộ. 

Chúng ta sẽ ở trong các Villa có 3 phòng ngủ, mỗi phòng có 2 giường cho người lớn và mỗi Vila có  có  thêm 1 

giường cho trẻ em. Mỗi Villa có 1 phòng Wohnzimmer có bếp và xoong nồi bát đĩa,đủ chỗ  rộng có thể ngồi 

giao lưu khoảng 20 người và có bãi cỏ sau nhà. 

Giá cho 1 người ở trong phòng đôi có ăn tối và ăn sáng là 48,00 €/ngày đêm 

Ai ở 1 mình 1 phòng giá là 65,00 €/ ngày đêm. 

Ngoài ra, quý khách còn đóng tiền tham quan, đi thuyền mà tập thể nhất trí như xe Buyt, vé vào cửa, đi tầu thủy 

trên hồ … 

Trong khách sạn có bể bơi trong nhà có cầu trượt  được dùng miễn phí.và bể bơi ngoài  trời 

Tối ăn Buffet gồm các bếp Agentina, Spanien và Châu Á, có đồ nguội và đồ nóng 

Bãi đỗ  xe thoải mái miễn phí. WLAN  miễn phí. 

Quanh khách sạn có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn, có thể thuê tầu đi trên hồ rộng và đẹp nhất nước Đức 

Bà con vẫn có thể tiếp tục đăng ký vì Resort đã thông báo có thêm phòng để đáp ứng nhu cầu của chúng ta,     

Xin liên hệ trực tiếp theo số ĐT :0176 705601 79 theo Handy  thường hay Viber                                                        

E-Mail: quankhoa@web.de,  

  

TM BTC   

Vũ Quốc Nam 
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