CÁCH MUA VÉ THAM DỰ BUỔI LỄ TƯỞNG NIỆM 35 NĂM NGÀY QUỐC
HẬN 30-4-1975 TRÊN TẦU USS MIDWAY VÀO LÚC 12 GIỜ TRƯA THỨ SÁU
30 THÁNG 4, 2010 (VIỆN BẢO TÀNG MỞ CỬA TỪ 10 GIỜ SÁNG)

Vé đặc biệt cho ngày 30-4:
o $20 một người gồm có vé vào cửa và một huy hiệu cài áo kỷ niệm
o Nếu mang coupon in ra từ đây
http://www.sandiego.org/coupon/Visitors/650 thì được trừ $2 một vé
o Nếu mua từ 20 vé trở lên thì được giảm giá thành $14 một người.

Vé vào cửa hàng ngày
Nếu không muốn lấy huy hiệu cài áo kỷ niệm hoặc có người già, sinh viên, trẻ
em thì xin mua theo giá biểu như sau, và vẫn được dự chương trình lễ kỷ niệm:
o $18 người lớn
o $15 người già trên 62 tuổi hoặc sinh viên học sinh với thẻ ID trường học
o $10 trẻ em từ 6-17 tuổi hoặc là cựu quân nhân Hoa Kỳ với thẻ ID
o Miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi hoặc hiện là quân nhân Hoa Kỳ
Vé có thể đặt mua trước ngày 20 tháng 4 qua website www.midway.org, mua
trước tại phòng bán vé tầu Midway, hoặc mua tại chỗ ngày thứ Sáu 30-4-2010.
Khi lên tàu sẽ có chương trình buổi lễ và họa đồ hướng dẫn bằng tiếng Việt và
cờ cầm tay Việt Mỹ.
PARKING
Xin lưu ý quý vị bãi đậu xe trước tầu Midway chỉ có 300 chỗ và phải trả $7 cho 4
giờ. Nếu muốn, quý vị có thể đón xe bus miễn phí của viện bảo tàng, khởi hành
mỗi giờ bắt đầu từ 9 giờ sang thứ Sáu từ ba địa diểm: Lucky Seafood, Mira
Mesa,; Linda Vista Library, Linda Vista; và Wesley Church (góc đường 54 và El
Cajon).

