
Nhân dịp Đại Hội TQLC 2018 được tổ chức tại Thành Phố San Jose California              

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý Niên Trưởng , Quý Chiến Hữu và gia đình bài viết :                            

TP SAN JOSE nơi tổ chức ĐH TQLC 2018  

Thành phố San Jose tọa lạc ở miền Bắc Tiểu bang California, trong vùng Vịnh San 

Francisco. San Jose là thành phố lớn nhất cùa vùng Vịnh San Francisco và miền Bắc 

California, và là thành phố lớn thứ ba của Tiểu bang California. San Jose là một trong 

ba nơi mà người Việt định cư đông nhất, chỉ sau Quận Cam ở Nam California và 

Houston ở Texas. Hiện nay dân số của TP San Jose là 1,020,000. 00 trong đó có 

khoản trên 100,000.00 người Việt . 

San Jose có một biệt danh rất thơ mộng là "Thung Lũng Hoa Vàng" vì vào mùa xuân 

có rất nhiều loài hoa dại nở vàng rực trên những cánh đồi trong vùng. 

San Jose cũng còn được biết đến như là Thủ phủ của Thung lũng Silicon (Silicon 

Valley) vì đây là nơi tập trung các đại bản doanh của các công ty nổi tiếng và lớn nhất 

thế giới của kỹ nghệ điện tử và các công nghệ cao cấp như Google, Apple, Oracle, 

Adobe, Facebook, IBM, Intel, AMD, Sun Microsystem, Oracle, Cisco, eBay, Yahoo, 

v.v...  

 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

Đường hàng không 

Phi trường San Jose (ký hiệu: SJC) là một trong 3 phi trường chính của vùng Vịnh 

San Francisco.  

Phi trường San Jose (SJC) tọa lạc khoảng 2 dặm về phía tây bắc của trung tâm thành 

phố, và phục vụ nhiều đường bay tứ các phi trường chính trong nước và cà quốc tế. 

Gần đó còn có phi trường San Francisco (ký hiệu: SFO) và phi trường Oakland (ký 

hiệu: OAK). Phi trường San Francisco (SFO) nằm cách San Jose khoảng 35 dặm 

về phía tây bắc trên xa lộ US-101, và phi trường Oakland (OAK) cách San Jose 

cũng khoảng 35 dặm nhưng về phía bắc trên xa lộ I-880. 

Đường bộ 

Xa lộ I-5 và US-101 là hai xa lộ chính nối liền nam và bắc Cali. Từ Quận Cam đến 

San Jose mất khoàng từ 6 đến 8 tiếng lái xe. 

Xa lộ US-101 là xa lộ chính nối liền San Jose và San Francisco. Lái xe từ San Jose 



đến San Francisco mất khoàng 1 tiếng lái xe. 

Xa lộ I-880 nối liền San Jose với Oakland. Lái xe từ San Jose đến Oakland mất 

khoảng 45 phút đến 1 tiếng. 

   

Phương tiện giao thông công cộng 

DASH - Downtown Area Shuttle (http://www.vta.org/schedules/SC_201.html): Hệ 

thống chuyên chở miễn phí phục vụ khu trung tâm thành phố. 

VTA - Santa Clara Valley Transportation Authority (http://www.vta.org/): Hệ thống 

xe lửa và xe buýt phục vụ vùng Thung lũng Santa Clara 

CALTrain - California Train - (http://www.caltrain.com/): Hệ thống xe lửa nối liền 

San Jose và San Francisco 

 

 

Khu Thương Mại Việt Nam  

 

San Jose có các khu thương mại Việt Nam khá lớn là Lion Plaza , Grand Century và 

ViệtNam Town Mall.  

Lion Plaza - 1818 Tully Road, San Jose, CA 95122  

Tọa lạc tại góc đường Tully Rd. và S. King Rd., với siêu thị Lion và các cửa 

hàng Việt Nam chung quanh  

http://www.vta.org/schedules/SC_201.html
http://www.vta.org/
http://www.caltrain.com/
http://www.kinhthuong.net/DHKT2014/VisitSJC.htm#TOP


 
(Xin bấm vào hình để xem bản đồ trên Google Maps) 

Grand Century - 1111 Story Road . San Jose . CA 95122 : đây là khu thương mại có tên là 

Little Sài Gòn ( SJ ) mới xây dựng và hoạt động khoản 20 năm sau những cuộc biểu tình 

đấu tranh của người Việt . Tất cả các cửa hàng trong khu vực nầy đều do người V N làm 

chủ  .    

http://goo.gl/maps/B0FdK


Việt NamTown - 790 Story Road . San Jose CA 95112 : Khu thương mại nầy mới hoàn 

tất  việc xây cất vào cuối năm 2017,  đại đa số các cửa hàng ăn uống nơi đây đều có  

dính líu đến " Tư Bản Đỏ " .

 

THẮNG CẢNH SAN JOSE VÀ DU NGOẠN . 

  

SAN JOSE  

San Jose Municipal Rose Garden 

1649 Naglee Ave., San Jose, CA 95126 
http://www.sanjoseca.gov/facilities/Facility/Details/9 
http://friendssjrosegarden.org/garden-map/ 

Bạn sẽ đắm mình trong hương thơm và màu sắc của 

cả ngàn bông hồng đủ màu sắc, từ hồng nhạt đến đỏ 

đậm, tứ trắng đến vàng,... 

   

San Jose Heritage Rose Garden 

Parking Lot: 412 Seymour St, San Jose, CA 95110 

http://www.heritageroses.us/index.html 

http://www.heritageroses.us/Wall_of_Roses.htm 

Một vườn hồng với hàng trăm, hàng ngàn loại hồng 

khác nhau đang chờ đợi bạn đến thăm 

  
 

http://www.sanjoseca.gov/facilities/Facility/Details/9
http://friendssjrosegarden.org/garden-map/
http://www.heritageroses.us/index.html
http://www.heritageroses.us/Wall_of_Roses.htm
http://goo.gl/maps/VeYN3
http://goo.gl/maps/9xPND


Japanese Friendship Garden 

1490 Senter Rd, San Jose, CA 95112 

Một khu vườn tĩnh mịch nẳm giữa trung tâm thành 

phố, bài trí theo kiểu Nhật Bản. Japanese Friendship 

Garden (JFG) là biểu hiện của sự kết nghĩa giữa hai 

thành phố San Jose và Okayama, Nhật Bản. 

  
 

Alum Rock Park 

16240 Alum Rock Ave, San Jose, CA 95127 

Main Entrance: Penitencia Creek Rd. 

http://www.sanjoseca.gov/?nid=2819 

Đây là một trong những công viên xưa nhất của 

California. Tọa lạc trong khu Alum Rock Canyon 

dưới chân núi của dãy Diablo Mountain Range, công 

viên này là nơi có nhiều cảnh thiên nhiên rất đẹp 

   

Winchester Mystery House (No taking picture in 

side the house) 

525 S Winchester Blvd, San Jose, CA 95128 

http://www.winchestermysteryhouse.com/ 

Ngôi nhà với những lối đi bí ẩn của riêng nó mà bạn 

có thể bị lạc, không tìm được lối ra. Truyền thuyết 

về những bóng ma ám ảnh tòa biệt thự này với 

những kiến trúc lạ thường bên trong sẽ đưa bạn vào 

một thế giới của hoang tưởng. 

Bên cạnh đó là một phòng triển lãm các loại súng 

trường và súng lục của các tay cao-bồi thời Viễn 

Tây. 

  

 

The Tech Museum of Innovation 

201 South Market Street, San Jose, CA 95113 

http://www.thetech.org 

Ở đây, bạn sẽ được thấy sự tiến bộ của công 
nghệ hiện đại với các phát minh đóng góp vào 

 

http://www.sanjoseca.gov/?nid=2819
http://www.winchestermysteryhouse.com/
http://www.thetech.org/
http://goo.gl/maps/SkWwd
http://goo.gl/maps/vCtHM
http://goo.gl/maps/KKEwo
http://goo.gl/maps/2Ugav


cuộc sống hàng ngày. 
 

History Park & Kelly Park & Viet 

Museum  
Địa chỉ : 1650 Senter Road San Jose CA 95112 . 
 

 

Tòa Thị Chánh San Jose : Địa chỉ : 200 East Santa Clara Street  SanJose CA 95113 . Đây là nơi 

các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia thường hay tổ chức các Lễ Thượng Kỳ VNCH hàng năm và các dịp 

Lễ của VNCH .

 

 TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI THAM DỰ ĐH TQLC 2018  .   MX Lâm Tài Thạnh  



 

 

  
 

  

 


