Union Générale des Vietnamiens du Rhône
Hội Người Việt Nam Tại Pháp
Chi Hội Rhône-Lyon
38 rue Ste Geneviève 69006 Lyon
Tél: 06 95 03 10 99. Email: ugvr@laposte.net. http://ugvr.org/ugvr

REPAS DE FIN D'ANNEE LUNAIRE
Avant le passage à l'année du Chien, nous serions très heureux de votre
présence avec votre famille et amis au repas amical, qui sera organisé

LE DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 à 12h00
A notre local
38, rue Sainte Geneviève ;, Lyon 6ème
Tram T1, arrêt : Bellecombe Métro B, arrêt: Part Dieu

Au programme:
− Repas vietnamien avec menu soigné, boissons, café
− Suivi d'une animation musicale par le Groupe Artistique de Lyon. Les
contributions des convives seront bienvenues.
PAF : 12 € / personne - 6€ pour les adhérents et leurs familles ou étudiants
Réservations souhaitables avant le mercredi 07 Février,
sur mail : ugvr@laposte.net ou au téléphone 06 89 23 94 56
***************************

BỮA CƠM TẤT NIÊN ÂM LỊCH
Chúng tôi xin mời các Bác, anh chị em cùng gia đình và bạn bè đến tham dự bữa ăn
họp mặt thân mật được tổ chức vào ngày

CHỦ NHẬT 11 THÁNG HAI 2018
(nhằm 26 tháng chạp âm lịch), lúc 12 g
tại Hội Quán 38 rue Sainte Geneviève 69006 Lyon (tram T1, trạm ngừng
Bellecombe ; métro B, trạm Part Dieu)

Chương trình:
− Bữa cơm việt nam với thực đơn đặc biệt, nước rượu, cà phê
− Chương trình văn nghệ giúp vui sau bữa cơm, với các nghệ sĩ Lyon ; các
nghệ sĩ nghiệp dư tự nguyện đóng góp văn nghệ sẽ được hoan nghênh !
Tham gia chi phí : 12€ (6€ cho hội viên ugvr và gia đình , sinh viên)
Chúng tôi mong quí vị và các bạn giữ chỗ trước ngày thứ tư 07 tháng 02,
qua mail ugvr@laposte.net hay điện thoại số 06 89 23 94 56.

