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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ ÂU CHÂU 2015 
LỊCH TRÌNH LANDTOUR VÀ CRUISE  

GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH 
 

Đêm Gala Hội Ngộ Paris 2015: Họp mặt giữa các cựu sinh viên và thân hữu.   
Thời gian: Ngày 27 tháng 6 năm 2015 * Từ 6pm - đến 11pm 
Địa điểm: Marriott Hotel Charles de Gaulle 
 
Từ ngày 28/6/15 cho đến 12/7/15: du lịch qua các nước Pháp, Tây Ban Nha 
và Ý Đại Lợi 
Phương tiện: Xe autocar, du thuyền "Allure of the Seas" và tàu hoả tốc 
 
Ngày 1: 28/06/15 Paris: 
  
7giờ sáng khởi hành từ khách sạn ở Roissy CDG về hướng Paris và thăm 
viếng: Montmartre, Tháp Eiffel, đi du thuyền (bâteau-mouche), Khải Hoàn 
Môn (ADT), khu Champs-Elysées (tất cả các cuộc thăm viếng nầy đều không 
bao gồm vé vào cửa, ngoại  trừ vé đi du thuyền).  
Ăn tối tại restaurant Léon de Bruxelles (Avenue des Champs-Élysées). Trở về 
khách sạn do khách hàng giữ chỗ trước (dự trù về tới khách sạn khoảng 22 
giờ). 
  
07h00 : Khởi hành từ khách sạn (Roissy CDG) 
08h00 : Thăm Paris: Montmartre, Tháp Eiffel  
12h00 : Du ngoạn trên Tàu Paris (Vé được đài thọ) 
13h00 : Ăn trưa (Được đài thọ) 
15h00 : Công Trường Concorde, Khải Hoàn Môn -ADT, Đại lộ Champs-Elysées 
19h00 : Ăn tối tại nhà hàng Léon de Bruxelles hoặc một nhà hàng khác (Được 
đài thọ) 
21h00 : Trở về khách sạn 
22h00 : Về tới khách sạn 
  
 
Montmartre 
                                                               
Montmartre là một khu phố nằm về phía Bắc Paris, bao phủ cả ngọn đồi của 
gò Montmartre, một trong những điểm du lịch chính yếu của Paris. Gò 
Montmartre nổi tiếng nhờ Giáo đường Thánh Tâm (Sacré Coeur) vì cho ta cái 
nhìn toàn cảnh về Paris. Thế nhưng đó cũng là khu “sành điệu ẩm thực” và 
cũng là khu văn hóa đích thực duyên dáng với các cầu thang và các cột đèn 
cổ xưa. Đi dạo một vòng, bạn sẽ có thể khám phá những nhà hàng ngon 
miệng, các hí viện và những bức ảnh chưa được ấn hành, cũng có thể bạn sẽ 
khám phá một bầu khí lãng mạn rất nghệ thuật. 
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Montmartre 
 
 
Arc-de-Triomphe (Khải Hoàn Môn) 
 
Khải Hoàn Môn là một nghệ phẩm được đựng lên để vinh danh một nhân vật 
xuất chúng hay để ghi nhớ vài biến cố lẫy lừng. Khải Hoàn Môn gồm một hay 
nhiều lối đi -một vòng cung chính giữa dành cho xe cộ và tuấn mã lưu thông, 
và hai vòng cung bên hông dành cho bộ hành - làm thành một khối tạo tác 
bằng gạch tựa trên một hàng bệ đá đặt trên một dãy cột chống, một đường 
viền quanh các đầu cột và một tầng thấp nằm trên mặt bằng. 
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Arc-de-Triomphe 
 

Ngày 2: 29/06/15 Paris/Mont Saint-Michel/Paris (380km x 2) 
 
7giờ sáng khởi hành từ khách sạn ở Roissy CDG, hướng về Mont Saint-Michel. 
Thăm viếng tự do. 17giờ từ Mont Saint-Michel trở về khách sạn Roissy CDG 
(do tham dự viên đặt phòng trước).  
07h00 : Khởi hành từ khách sạn (Roissy CDG) 
12h00 : Tới Mont Saint-Michel. Ăn trưa tự túc và thăm viếng tự do 
17h00 : Trở về khách sạn (ăn chiều tự túc khi nghỉ trên xa lộ) 
22h00 : Về tới khách sạn 
 
Mont Saint-Michel 
 
“Kỳ quan của Phương Tây”, Mont Saint-Michel sừng sững đứng giữa một vịnh 
mênh mông, bị các ngọn thủy triều to lớn nhất Âu Châu lấn chiếm. 
Do yêu cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, “thủ lãnh các nghĩa binh trên 
trời”, Aubert, Giám mục địa phận Avranches xây dựng và thánh hóa nhà thờ 
đầu tiên ngày 16 tháng 10 năm 709. Vào năm 966, do yêu cầu của Công Tước 
de Normandie, một cộng đoàn Biển Đức tới định cư trên hòn núi đá nầy. Bấy 
giờ, Giáo hội tiền-La Mã được gầy dựng lên trước năm 1000. 
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Viếng thăm Mont Saint-Michel, bạn có thể leo lên cao để có một tầm nhìn rất 
ư là ngọan mục. Đây là một đền đài mà bạn khó bỏ qua! 
 

 
Mont Saint-Michel 

Ngày 3: 30/6/15 Paris/Lyon/Avignon (700km) 
  
Khởi hành từ khách sạn (Roissy CDG) về hướng Avignon; ngừng tại Lyon. Kế 
đến, tiếp túc đi tới Avignon. Qua đêm tại khách sạn ở Avignon. 
   
07h00 : Khởi hành từ khách sạn (Roissy CDG) về hướng Lyon với chặng nghỉ 
ăn trưa tự túc trên xa lộ (500km) 
14h00 : Đến Lyon, thăm trung tâm thành phố 
16h00 : Lên đường trở lại, về hướng Avignon (230km) 
19h00 : Dự trù tới Avignon 
  
  
LYON 
Lyon là một thị xã nằm trong vùng  trung-đông nước Pháp và một thành phố 
được thiên hạ biết đến nhiều nhất tại Pháp. Tính năng  động về du lịch nầy 
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được lý giải do di sản chuyên biệt, nghệ thuật sống, ẩm thực ,văn hóa, môi 
sinh của Lyon. Nhưng không chỉ thế thôi đâu: những biến cố rạng ngời có 
tính quốc tế, liên kết sự phát triển các đường dây ít tốn kém đến phi trường 
Lyon-Saint-Exupéry đã giúp cho Lyon đích thực đạt một “bum” về du lịch. 
Vậy, Lyon là một thành phố quốc tế, bạn có thể thăm viếng ngoạn cảnh, ăn 
ngon và khám phá đời sống dân Lyon. 

 

 
Thành phố Lyon 

Ngày 4: 01/07/15 Avignon/Orange/Aix-en-Provence (80km) 
  
Thăm cầu d’Avignon. Kế đó tiếp tục về hướng Orange, thăm viếng các kiến 
trúc thời La Mã : Nhà Hát Cổ và Khải Hoàn Môn. Qua đêm tại Aix-en-
Provence. 
08h00 : Khởi hành từ khách sạn đi viếng Pont d’Avignon. 
10h00 : Tiếp tục về hướng Orange, viếng Nhá hát cổ và Viện Bảo Tàng Nghệ 
Thuật và Lịch Sử.  
12h00 : Ăn trưa tự túc và sau khi viếng Orange, bạn  sẽ có dịp đi qua các nhà 
thờ khác nhau (Nhà thờ Tin Lành, nhà thờ Saint-Florent, Vương Cung Thánh 
Đường Đức Bà Nadarét) và Khải Hoàn Môn. 
16h00 : Tiếp tục về hướng Aix-en-Provence và tự do thăm viếng thành phố. 
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 Le Pont d'Avignon  
  
Cầu Saint-Bénezet, chứng nhân trọng đại của lịch sử Avignon, được cả thế 
giới biết tới nhờ bài hát nổi tiếng. Được xây cất từ thế kỷ XII, cầu bị các cơn 
lũ lụt sông Rhône cuốn phăng đi và bị vĩnh viễn bỏ phế vào thế kỷ XVI. Cầu 
được khởi công từ năm 1177. Dài 920 mét, cầu gổm 32 nhịp (cầu vòng) mỗi 
nhịp rộng  4 mét. Được UNESCO xếp vào loại di sản thế giới.   
 

                                      

Cầu Avignon  

ORANGE 
  
Nằm trong miền Nam nước Pháp, ngay trung tâm Côtes du Rhône. Orange 
được lợi điểm là khung cảnh lý tưởng để lưu lại ngoạn cảnh vùng Provence. 
Một mình Orange đã giữ hai di tích, nhân chứng thởi La Mã chiếm đóng : Khải 
Hoàn Môn Và Nhà Hát Cổ Roman, được UNESCO xếp loại di sản thế giới. 
Nhờ khí  hậu luôn có ánh nắng nồng ấm, thành phố được bao quanh bởi 
những lò sản xuất rượu nho lẫy lừng, như Gigondas, Châteauneuf-du-Pape. 
Hãy đến khám phá thành phố sinh động nầy để nhân tiện tiếp cận với một 
bản thổ phì nhiên trồng nho và thưởng thức các sản phẩm tuyệt dịu.  
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Nhà hát Roman ở Orange (Roman theater of Orange)  

Ngày 5: 02/07/15: Aix-en-Provence/Montpellier/Lourdes (580km) 
  
Thăm viếng những cánh đồng lavande. Kế đó, hướng về Lourdes, có ngừng 
tại Montpellier. Đến Lourdes và qua đêm tại đây. 
  
08h00 : Khởi hành từ khách sạn đi viếng các cánh đồng lavande 
10h00 : Đi về hướng Montpellier (160km), đi dạo trong Trung Tâm Lịch Sử 
Montpellier 
12h00 : Tiếp tục về hướng Lourdes; ngưng ở xa lộ, tự túc ăn trưa (420km) 
18h00 : Dự trù đến Lourdes 
  
  
Những cánh đồng hoa lavande 
  
Biển tím của những cánh đồng lavande, vùng sâu trong nội địa  Provence, 
hòa nhịp  với màu xanh đậm của Địa Trung Hải. Bạn nhận ra hoa lavande vì 
hương thơm đậm đà và màu tím thẩm của nó. Lavande, tự mình nó đã là biểu 
tượng của miền Nam nước Pháp, của mặt trới và của sự vui tính. Trong ngôn 
ngữ loài hoa, lavande là biểu tượng của những thầm thì han hỏi yêu đương. 
Lavande tặng cho bạn sẽ gợi nghĩ đến sự âu yếm. nâng niu…Bạn có thể bơi 
lội trong biển lavande, khám phá một bầu khí tím rợp và lãng mạn. 
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Những cánh đồng hoa lavande 
 
 
Lourdes (Lộ Đức) 
  
Lộ Đức (Lourdes) là một thị trấn Pháp, nằm trong Địa Hạt Hautes-Pyrénées 
thuộc vùng Midi-Pyrénées. 
Trung Tâm Hành Hương Công Giáo từ năm 1858, Lộ Đức tiếp nhận hàng năm 
6 triệu người hành hương hay du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, theo 
văn phòng các chính điện thiêng liêng, với khoảng 60 000 người bịnh hoạn và 
tàn phế. Lộ Đức là nơi hành hương thứ ba về mực độ thăm viếng, sau Tòa 
Thánh Vatican và Đại giáo đường Đức Bà Guadalupe de Mexico. 
Ít người biết rằng, năm 2011, Lộ Đức là thành phố đứng hạng nhì và doanh 
nghiệp khách sạn, sau Paris nhưng vượt qua Nice. Cũng theo nguồn tin nầy, 
Lộ Đức ít cửa hiệu bán kỷ vật hơn Paris hoặc Mont Saint-Michel. 
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Lourdes (Lộ Đức) 
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Ngày 6: 03/07/15 Lourdes/Barcelone (560km) 
  
Sinh hoạt tự do tại Lourdes để viếng Đại Giáo Đường Đức Bà Mân Côi; kế đó, 
buổi trưa đi về hướng Barcelone. Đến Barcelone, nghỉ đêm tại khách sạn. 
   
Tới 14h00 : Tự do thăm viếng Lộ Đức 
14h00  : Đi về hướng Barcelone. Nghỉ dọc đường trên xa lộ 
20h00  : Dự trù tới Barcelone 
  
BARCELONE 
  
Thủ phủ Barcelone rạng rỡ với nền văn hóa, với khí hậu, với nghệ thuật ẩm 
thực, với đội bóng đá huyền thoại và nhất là niềm vui tính của mình. 
Barcelone là thành phố mà bạn rất khó buồn chán. Nhờ vị trí ưu điểm, 
Barcelone như hít thởi bầu khí nghỉ hè vĩnh cửu, với những ngôi nhà Gaudi 
“tinh quái”chung chạ với các kiến trúc gô-tích. Hạnh phúc thay khi thăm thú 
các kỳ quan tuyệt vời nầy bạn có thể đâm sầm vào thu nhặt đầy tay các chiếc 
bay thợ nề! 

 

 
Barcelone 
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Ngày 7: 04/07/15 Barcelone 
  
Khởi hành 8giờ sáng từ khách sạn, dạo quanh thành phố bằng xe ca: thăm 
khu phố gô-tích, Battlo, Cung điện Âm Nhạc Ca-Ta-Lăng, Hải cảng Vell, la 
Pedrera. Kế đến, ngừng ở Nhà Thờ cất dang dở Sagrada Familia và Công viên 
Guell. 
Sau đó, khoảng 15 giờ trở về khách sạn và sinh hoạt tự do; nghỉ đêm tại 
khách sạn. 
   
08h00 : Khởi hành từ khách sạn và dạo phố: khu phố gô-tích, la Casa, Battlo, 
Cung điện Âm Nhạc Ca-Ta-Lăng, Hải cảng Vell, la Pedrera 
10h00 : Thăm viếng la Sagrada Familia, kế đến dạo bước trên những con 
đường nhỏ chung quanh, tự túc ăn  trưa 
13h00 : Đến công viên Guell, tư do thăm viếng 
15h00 : Trở về khách sạn 
  
  
La Pedrera 
 

La casa Mila hay la Pedrera là ngôi nhà Gaudi nổi tiếng nhất. Đáng kể là ngôi 
nhà nầy cung cấp cho bạn những giải thích rất đầy đủ về cách cấu trúc và 
những  kỹ thuật đã sử dụng.  Đứng trên  nóc nhà hoàn toàn  lập dị nầy bạn sẽ 
thấy quang cảnh thành phố Barcelone thật tuyệt đẹp. 
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La Pedrera 
 
Battlo 
 

La casa Battlo, đối với vài vị, là thắng cảnh hoàn chỉnh nhất của cách kiến 
trúc Gaudi. Được xây cất đầu thế kỷ XX, nó đich thực là biểu tượng 
của  Barcelone. Đây là nơi biểu lộ tất cả mộng mị  tính của nghệ thuật Gaudi. 
Siêu thực, ngẫu hứng vì biển cả và thế giới thủy sinh, la casa Battlo đã mê 
hoặc Salvodor Dali. Viếng la casa Battlo, quả thật xứng đáng với giá tiền  vé 
vô cửa. 
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Battlo 

Sagrada Familia 

Tuyệt phẩm nghệ thuật! 
Danh tiếng siêu việt của Sagrada Familia là tác phẩm cả đời Gaudi, đặt hàng 
khởi công từ năm 1883 và tới ngày nay vẫn còn dang dở. 
Bạn nên biết rằng la Sagrada Familia, một trong những biểu tượng của 
Barcelone, vẫn luôn còn là một công trường xây cất tiếp tục. La casa SF được 
Gauđi khởi công vào năm 1882 (chính diện quả thật  tuyệt đối mỹ miều) 
nhưng nó vẫn luôn được tiếp tục xây cất nhờ những nguồn tài trợ của tư 
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nhân. Sự dồi dào về biểu tượng khiêu gợi những giấc mơ thanh cao nhất, la 
casa Sagrada Familia báo hiệu trước khuynh hướng siêu thực. “Nội thất” có 
thể làm bạn thất vọng, thế nhưng bạn cần vượt lướt khỏi “ấn tượng” đầu tiên 
nầy. Và hãy leo lên các bậc thang của Sagrada Familia để đến các tua: Một 
tầm nhìn tuyệt dịu sẽ chờ đợi ban trên các tua đó. 
 

 
Sagrada Familia 

Ngày 8 đến ngày 14: 
  
-05/07 đến 11/07/15: Đi du thuyền với Royal Caribbean ALLURE OF THE 
SEAS 
-Khoảng 10 giờ, chuyên chở ra bến cảng để lên tàu Allure of the Seas.   

Date Ports of Call Arrive Depart Activity 

Sun 05 Jul 2015 Barcelona, Spain 
 

07:00 PM Boarding 

Mon 06 Jul 2015 Palma De Mallorca, Spain 08:00 AM 04:00 PM Docked 

Tue 07 Jul 2015 Provence(Marseilles), France 09:00 AM 06:00 PM Docked 

Wed 08 Jul 2015 La Spezia(Florence/pisa), Italy 08:00 AM 08:00 PM Docked 

Thu 09 Jul 2015 Rome(Civitavecchia), Italy 07:00 AM 08:00 PM Docked 

Fri 10 Jul 2015 Naples(Capri), Italy 07:00 AM 08:00 PM Docked 

Sat 11 Jul 2015 Cruising 
  

Cruising 

Sun 12 Jul 2015 Barcelona, Spain 05:00 AM 
 

Departure 
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Du thuyền Allure of the Seas 
 
 

Ngày 15: 12/07/15 Barcelone/Paris 
  
Buổi sáng, chuyên chở từ  bến cảng Barcelone tới ga Barcelone để lên tàu hỏa 
về Paris. 

 
   
Chương trình  Hội Ngộ Âu Châu 2015 kết thúc sau khi các tham dự viên về 
đến khách sạn Marriott và Only Suites. 
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Ghi chú: 
Những khách sạn xa trung tâm thành phố, xe sẽ đưa chúng ta đi ăn tối trước khi về 
nghỉ đêm tại khách sạn. 
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