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Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020  

          
 GARDEN GROVE TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ‘WINTER IN THE     

   GROVE’ DRIVE-THROUGH TẠI KHUÔN VIÊN VILLAGE GREEN PARK 
 

Vào mùa lễ hội năm nay, Garden Grove sẽ mang đến cộng đồng chương trình ‘Winter in the Grove’ 

theo hình thức ‘drive-through’, được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020, tại khuôn viên Village 

Green Park, tọa lạc tại 12732 Main Street (góc đường Main và Euclid), từ 5:00 giờ chiều tới 9:00 giờ tối. 

Năm nay, các chương trình tại sự kiện chỉ dành riêng cho drive-through bao gồm một buổi triển lãm 

xe hơi (car show) của OC Drive, cơ hội chụp ảnh chủ đề ngày lễ với ông già Noel và thắp sáng cây thông 

Noel cao 40 foot, và các quà tặng chuẩn bị riêng cho những ai đăng ký tham dự. 

Giá vé là $10 cho mỗi chiếc xe trong khoảng thời gian 30 phút. 

Và thời gian được chia như sau:  5:00 giờ chiều - 5:30; 5:30 – 6:00 giờ; 6:00 giờ - 6:30; 6:30 – 

7:00 giờ, 7:00 giờ - 7:30 chiều; 7:30 chiều - 8:00 giờ; 8:00 giờ – 8:30; và 8:30 tối - 9:00 tối. 

Vé đã bắt đầu được bán từ Thứ Hai, ngày 9 tháng 11 năm 2020, cho đến khi hết số lượng. 

Lối chánh để chạy xe vào sự kiện sẽ từ Stanford Avenue và Nelson Street.  Xin lưu ý Main Street, từ 

Acacia Pkwy đến Đường Euclid, sẽ tạm đóng vào thời điểm đó không cho xe cộ qua lại. 

Các cơ số thương mại muốn bảo trợ cho chương trình có thể liên lạc về số (714) 741-5290. 

Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng ggcity.org/winterinthegrove.  Để mua vé tham dự, xin 

gọi (714) 741-5200. 
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