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Thư Mời Tham Dự Trại 9-2013 
 

Kính mời quý Phụ Huynh và Thân Hữu LÐRK, 
tham dự trại San Antonio Lake do LÐ Ra Khơi tổ chức như sau: 
Thời gian: ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9  năm 2013 (Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai). 
Ðịa điểm:  San Antonio Lake, 74255 San Antonio RD. Bradley, CA 93426 
Campsites: Loop J and Loop K 
 
Trại phí (kể cả phần ẩm thực và vật lưu niệm): 
               - $60.00 / mỗi người từ 12 tuổi trở lên.    
  - $45.00/ mỗi người từ 6 đến 11 tuổi. 
              - 5 tuổi trở xuống miễn phí.  
   
GHI CHÚ: Tiền đất trại kỳ này họ không tính trên đầu người mà tính theo số xe nhập trại, 54 mỹ kim 
cho mỗi xe ở 2 đêm nên trại phí cho người lớn có phần tăng hơn các kỳ trại trước, xin quý vị thông cảm. 
Cố gắng đi chung xe (carpool) chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền xăng cho quý vị và tiền trả cho đất trại của 
LĐ. 
 
Liên đoàn sẽ phụ trách phần ẩm thực cho mọi người ghi danh tham dự trại. 
Quý vị sẽ điền phiếu ghi danh tham dự trại đính kèm và gửi về cho LÐ đúng hạn kỳ (xem phiếu ghi 
danh).  
 

Chương trình tổng quát: 
 
THỨ BẢY - Aug 31:  
- 7:30am   : Tập trung tại YB school - Khởi hành. Nhập trại. Dựng trại  
-12:00 pm  : Ăn trưa.   
- 1:30pm  : Sinh hoạt trại 
- 6:00pm  : Cơm chiều 
- 8:00pm-10:00  : giờ tiểu trại 
 
CHỦ NHẬT - Sept 1: 
- 7:00am   : Thức dậy - Ðiểm tâm. 
- 8:00    : Giờ tinh thần 
- 9:00   : Sinh hoạt trại 
- 12:00 pm   : Cơm trưa.  
- 2:00 - 5:00pm  : Sinh hoạt trại 
- 6:00pm  : Cơm chiều 
- 8:30pm  : Sinh hoạt lửa trại 
  
THỨ HAI - Sept 2: 
- 7:00am   : Thức dậy  

- Ðiểm tâm. Hạ lều. Vệ sinh đất trại.  
- 10:00am:  - Tổng kết trại 
- 11:00am:  - Chia tay 
 
Quý vị có thể làm thêm bản sao để phân phối cho các phụ huynh & thân hữu  khác - cám ơn.  LÐ Ra Khơi kính mời. 
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San Antonio Lake 
74255 San Antonio Road Bradley, CA 93426 

 
Direction from San Jose: 

  
Take the US-101 South to Los Angeles  

0.3 mi 
Turn right onto Hwy 101 S/US-101 S   

94.6 mi 
Exit onto Co Rd G14/Jolon Rd   

23.9 mi 
Turn right onto Co Rd G14/Interlake Rd  

12.7 mi 

 
Turn left onto San Antonio Rd 
Destination will be on the right 

 

0.8 mi 
74255 San Antonio Rd 
Bradley, CA 93426 

  
  
 
 

 


