
Khóa tu học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 21 
tại Carlsbourg (Bỉ quốc) 06/08 - 16/08/2009 

Khóa học Phật Pháp Âu Châu kỳ 21, chánh thức ñược tổ chức tại Bỉ quốc : 

1/- ðịa ñiểm : Trường Institut Saint Joseph 
Avenue Arthur Tagnon 1 - 6850 Carlsbourg (Belgique) 

Website : <http://saussure.ibelgique.com> 

2/- Thời gian : từ thứ năm 06/08/2009 ñến chủ nhật 16/08/2009 
Thứ năm 06/08/2009 : Tề tựu. 
Thứ sáu  07/08/2009 : Khai giảng (10 giờ sáng). 
Thứ bảy 15/08/2009 : Bế giảng (15 giờ chiều). 
Du ngoạn : Từ sáng chủ nhật (16/08/09). 

3/- Học phí : (gồm có ăn, ở, du ngoạn). 
# Mỗi học viên (ở cá nhân) : 170€. Gia ñình từ người thứ 2 trở ñi bớt 20%. 
# Mỗi học viên (ở tập thể)  : 130€. Gia ñình từ người thứ 2 trở ñi bớt 20%. 
# ðoàn sinh GðPT, học sinh, sinh viên : 100€. 

4/- Chương trình học : 

 Gồm 4 cấp : 1/ Chia nhiều nhóm theo ngôn ngữ Pháp, Anh, ðức và Bắc Âu (1A cũ). 
  2/ Phổ thông (1B cũ), 3/ Chuyên khoa (lớp 2 cũ). 
  4/ Tăng Ni (Tỳ kheo, Sa di), và "ðại học Oanh Vũ" . 

5/- Tổ chức và ðiều hành : 
ðiều hành chương trình khóa học : GHPGVNTN-Âu Châu. 
Tổ chức ñịa phương : GHPGVNTN tại Hòa Lan và Bỉ ñảm nhiệm. 
Trưởng Ban Tổ chức : Thượng tọa Thích Thông Trí. 

6/- ðường ñi ñến khóa học : 

A). Bằng máy bay : Có 3 phi trường ñến Bỉ. 

a/- Phi trường Bruxelles (cách ñịa ñiểm Khóa học 145km). Có nhiều chuyến bay quốc tế. 
Nếu không có người ñón, có thể lấy xe lửa từ phi trường về ga Bruxelles Nord. Rồi từ ñó, lấy tàu 
ñi về Carlsbourg (theo lộ trình xe lửa dưới ñây). Nếu số ñông học viên xuống phi trường 
Bruxelles, Ban Tổ chức sẽ có xe bus ñến ñón. 

b). Phi trường Charleroi (Bruxelles-Sud, cách ñịa ñiểm Khóa học 115km). Có 2 hãng máy 
bay giá rẻ ñáp xuống ñây : Wizzair và Ryanair. Không có phương tiện công cộng ñưa về ñịa 
ñiểm Khóa học. Nếu có nhiều học viên xuống phi trường này, Ban Tổ chức sẽ thuê xe bus ñến 
ñón. Nếu ít, nên tìm phương tiện ñến ga xe lửa Charleroi, rồi từ ñó ñổi sang tàu về Carlsbourg. 

c). Phi trường Luxembourg (cách ñịa ñiểm Khóa học chừng 110km). Có ít chuyến bay quốc 
tế và không có phương tiện công cộng về nơi Khóa học. Nếu có học viên nào xuống phi trường 
này xin liên lạc trước ñể Ban Tổ chức sắp xếp việc ñón rước. 

B). Bằng xe lửa : (Bruxelles có 3 ga : Bruxelles Nord, Bruxelles Central và Bruxelles Midi). 
Các chuyến xe lửa quốc tế ñều ghé ga Bruxelles Midi. Từ ñây lấy tàu về Carlsbourg. Trung bình 
1 giờ có 1 chuyến (ngày trong tuần) mất khoảng 2 giờ 45 phút. Có thể ñổi tàu một hay hai chỗ 
(tùy theo chuyến). Lộ trình : Bruxelles Nord-Libramont (hoặc Dinant) Carlsbourg. 

C). Bằng xe nhà : Tốt hơn hết nên dùng máy chỉ ñường GPS, theo ñịa chỉ Khóa học là 
Avenue Arthur Tagnon 1 - 6850 Carlsbourg (Belgique)(xem chi tiết ở cột bên cạnh). 

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc : 

I.   Chùa Khánh Anh 14 av Henri Barbusse 92220 Bagneux (France) 
Tél : (33) + 1 46558444. Fax (33) + 1 47355908. E-mail : khanhanh@free.fr 

II.  Chùa Vạn Hạnh Middenweg 65, 1394 AD Nederhorstdenberg (Holland). 
Tél (31) + 0294254393. E-mail: thongtri56@hotmail.com 

III. Chùa Tu ệ Giác 2 rue de l'Espoir 4030 Liège (Belgique). 
Tél (32) + 043610420 - ttnnguyen2004@yahoo.fr - minhduyen_pd@yahoo.fr 

IV. Hoặc liên lạc và ghi danh với quý thầy trong nước nơi mình cư ngụ. 

ðể cổ võ tinh thần học Phật và sinh hoạt chung trong Giáo hội, xin bà con Phật tử, ñạo hữu 
tại Bỉ, nhất là vùng Bruxelles-Liège... cố gắng sắp xếp thời gian ñể tham gia học hỏi Phật Pháp 
hoặc chánh thức hoặc dự thính hoặc làm công quả. 

Những vị nào không tham gia ñược, xin ủng hộ 1 bao gạo 30€ ñể góp phần chia sẻ với ban tổ 
chức. 

Các học viên ñem theo túi ngủ, tấm ra trải giường hay mền ñắp và ñồ dùng cá nhân ! 

Chi ti ết ñi ñường bộ 
bằng xe nhà : 

1/- Từ Lille  (Pháp) ñến 
Carlsbourg = 230km. Lấy xa lộ 
A1 (tức E42) hướng Bruxelles 
A27 - A22 - A23 - A8 - A16 - 
A7 (E19) - A15 - A4 (E411) - 
N40 - N899 - N913 quẹo phải : 
Av Arthur Tagnon . 

2/- Từ Amsterdam (Hòa 
Lan) ñến Carlsbourg = 330km, 
lấy xa lộ A2 (E35) - A27 (E311) 
hướng Breda - A58 (E312) - 
A16 (E19) - A1 (E19) - E40 - A4 
(E411) - N40 (theo chỉ dẫn trên). 

3/- Từ Koln (ðức) ñến 
Carlsbourg = 260km, lấy xa lộ 
A4 (E40) hướng Bonn, Aachen - 
A44 - A3 (E40) - A15 (E42) - 
A604 - A4 (E411) - N40 (theo 
chỉ dẫn trên). 

4/- Từ Metz (Pháp) ñến 
Carlsbourg = 31km, lấy xa lộ 
A31 hướng Luxembourg - E25 - 
E44 - A4 - N89 - N853 - N899 - 
N913 quẹo trái : Av Arthur 
Tagnon. 

5/- Từ Paris (Pháp) ñến 
Carlsbourg = 275km, lấy xa lộ 
A4 (Autoroute de l'Est) hướng 
Reims A34 (E46) - E44 (tức 
N43) - A203 - N43 - E46 (N58) - 
N89 - N899 - N95 - N853 - 
N913 quẹo phải : Av Arthur 
Tagnon. 

- Muốn có các chi tiết cụ thể 
về ñường ñi xe nhà xin vào 
website.www. khanhanh.fr. 

- Mọi chi tiết về di chuyển 
ñến Khóa học kỳ 21 tại Bỉ xin 
liên lạc qua ñạo hữu phụ trách : 

Nguyễn Minh Quang 
Tél (nhà) 0032 43414100 

(di ñộng) 0032 497868387. 

e-mail : luetny@hotmail.com 

- Chư Tôn ðức Tăng Ni, các 
học viên, cá nhân hay tập thể, 
nếu cần sự chỉ dẫn thêm hay ñón 
rước xin liên lạc về Ban Tổ chức 
(qua ñạo hữu phụ trách) cho biết 
rõ chuyến tàu, chuyến bay, 
ngày giờ ñến, ñịa ñiểm ñến số 
người ñến càng sớm càng tốt 
ñể Ban Tổ chức sắp xếp việc 
ñưa ñón. 

- Các học viên ñi từ Paris 
ñến Khóa học nếu không có 
phương tiện riêng, có thể ñi xe 
bus (khứ + hồi + du ngoạn) mỗi 
người ñóng 80€. Xin ghi tên tại 
chùa Khánh Anh càng sớm 
càng tốt sớm ñể biết số người 
mà thuê xe bus trước. 


