
Hành Hương mùa Hoa Anh Đào và 

Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 

 

  

 

Từ tối ngày 5 đến 13 tháng 4 năm 2019 

Kính mời quý Phật tử và đồng hương cùng chùa Phổ Hiền và Hội Từ Thiện Phật Giáo 

Phổ Hiền tham dự chuyến hành hương 8 ngày 8 đêm đến miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Đặc 

biệt đây là dịp cho những ai chưa được viếng thăm thủ đô của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ 

vào mùa hoa anh đào. Kính chúc quý Phật tử và đồng hương thân tâm thường an lạc. 

Trong chuyến đi này chúng ta sẽ có dịp viếng thăm các danh lam 

thắng cảnh và tham dự khóa tu trong ngày tại các tự viện. 

 
• Ngày 6 đến 8 tháng 4: Vùng Hoa Thịnh Đốn-Quốc Hội Hoa Kỳ- Tòa Bạch Ốc-Ngũ Giác Đài-đài 

tưởng niệm các Tổng thống Hoa Kỳ tại khu Công Viên Quốc Gia và Chùa Hoa Nghiêm  

• Ngày 9 đến 10 tháng 4: nơi lập quốc Hoa Kỳ (Philadelphia)-Chuông Tự Do, Toà nhà Tuyên Ngôn 

Độc Lập với bức tượng của vị Tổng thống đầu tiên George Washington và Chùa Bồ Đề 

• Ngày 11 đến 13 tháng 4: Nữu Ước-trung tâm thương mại lớn nhất thế giới với quần thể các tòa nhà 

cao tầng, tượng Nữ Thần Tự Do và Tu Viện Bích Nham phía Bắc Nữu Ước (Pine Bush) 

           
Giá biểu của toàn chuyến đi: 

1. Ghi danh đến ngày 15 tháng 12, 2018: chi phí ước định $1299 (có thể thấp hơn, ban tổ chức sẽ hoàn lại 
phần dư. Chi phí bao gồm: vé máy bay và mọi chi phí trên đất liền: khách sạn, phương tiện di chuyển, 
vé vô cửa các thắng tích, tips) 

2. Ghi danh sau ngày 15 tháng 12, 2018: chi phí từ $1300 trở lên nếu còn chỗ 
3. Xin vui lòng đặt cọc $500 (nếu hủy sau ngày ghi danh, tiền cọc sẽ không hoàn trả),  

Chi phiếu đề Chùa Phổ Hiền (memo: East Coast Pilgrimage), gởi cùng đơn ghi danh về:  
Chùa Phổ Hiền:10222 Larson Ave., Garden Grove, CA 92843 

• Hạn chót đóng toàn bộ chi phí: ngày 5 tháng 3, 2019 

• Hạn chót để hủy bỏ đơn ghi danh: 5 tháng 3, 2019 (không hoàn trả tiền 

toàn bộ chi phí sau ngày này). 
Để biết thêm chi tiết liên lạc: 

➢ Pháp Hạnh Tel: (714) 837-0636 - (714) 878-4294 - www.hoituthienphohien.com –  

➢ E-mail: hoituthienphohien@yahoo.com 

http://www.hoituthienphohien.com/
mailto:hoituthienphohien@yahoo.com

