
 

 

Thông tin về Phật Thập tại Leipzig 2018 

Nam mô A Di Đà Phật. 

 
Ban tổ chức khoá tu Phật thập Âu Châu năm 2018 với 
sự hướng dẩn của Cư Sĩ Diệu Âm xin thông báo về 
việc tổ chức khoá tu tới các đạo hữu như sau: 
 
Liên lạc: 

Tâm Nhật Thuyết (Đào Quang Vinh) 
Leipziger Str. 5d, 04425 Taucha, Đức 
Handy: +49 170 2999788 ; +49 157 73281889 
(xin nói tin nhắn sau tiếng bíp để NT gọi lại nếu máy 
bận hoặc không liên lạc được) 
Địa chỉ email: vinhmo@me.com  /  Skype: vinhmo 
 
 

 Địa điểm và Khóa cộng tu Phật Thập: 
Nhà văn hoá thể thao thành phố Taucha (Leipzig) 
Địa chỉ: Geschwister-Scholl-Str. 6 / Gartenstraße 26,  
04425 Taucha (cách đạo tràng Liên Hoa khoảng 200m) 

 
 Thời gian:  

Từ ngày thứ sáu 20.07.2018 – 06:00 giờ sáng  
Kết thúc ngày chủ nhật 29.07.2018 – 12:00 giờ trưa 

u 
 Đăng ký: 

Liên lạc đăng ký qua email: dulich2000@hotmail.com,  
Điện thoại Viber và WhatsApp: +41 76 577 9152 (Lộc) 
Để tiện việc sắp xếp, xin quý đồng tu báo sớm: số người về tham dự, ngày đến và 
ngày về, xin cho biết tên và pháp danh để làm bảng tên. 

 
 Di chuyển đến nơi tổ chức: 

Đi xe hơi đến địa điểm tổ chức. 
Đi máy bay đến sân bay Leipzig-Halle (LEJ). 
Đi xe lửa đến Bahnhof Taucha gần Leipzig 
Quý đồng tu đến sân bay hay nhà ga xin báo ngày giờ trước để sắp xếp đưa đón. 

 
 Chỗ ngủ: 

Chúng ta sẽ ngủ tập thể, phòng nam và nữ. 
Xin quý đồng tu mang theo túi ngủ. 
Quý đồng tu nào cần thuê phòng ngủ (khoảng 20 Euro mỗi người mỗi đêm, tự túc) 
xin báo về trước để thuê phòng. 

 
 Cần mang theo những vật dụng cần thiết như sau: 

Áo tràng theo tịnh tông 
Vớ trắng (trong lúc cộng tu) 
Đồ vệ sinh cá nhân 

 

 Ban tổ chức xin kính báo
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