
Trilanda Esperanto-Kongreso en Dupontoj
18a - 21a de majo 2018

Kongreskotizoj
La  maldekstra  kotizo  validas  por  A-landanoj.  La
reduktitan  kotizon  (dekstre)  pagas  samadresanoj,
handikapuloj (kun atesto), senenspezuloj, B-landanoj. 
Infanoj (nask. ekde 01.01.2003) ne pagas kotizon.

 ĝis 31.01.2018 € 90 / 60_______
 ĝis 31.03.2018 €  110 / 70_______
 poste aŭ surloke: € 130 / 80_______
 gejunuloj (nask. inter 

01.01.1989 kaj  31.12.2002) € 50 / 25_______
 taga bileto nur surloke havebla € 35 / 25_______
Rabatoj (ne por la taga bileto):
 1a loĝloko ne en Germanio € -40 /-20_______
 Ordin. membro de GEA/GEJ €   -40 /-20 ______
 Patrona membro de GEA € -80 /-50_______

Gvidataj promenoj sabaton kaj dimanĉon 
10.00 €  po persono, bonvolu elekti laŭvice vian preferojn.
 __   A1 Urbogvidado tra la centro de Dupontoj *
 __   A2 Vizito de la Eŭropa Rozĝardeno*      

      __  A3 Vizito de la romantika kastelo “Fazaneo*
 __   A4 Renkontiĝo kun ĉevaloj ĉe la ranĉo de Anja *
 Busekskursoj:
 sab.A5 Busekskurso al la urbo Pirmasens **
 dim.A6 Busekskurso al la romantika Blieskastel**
 lund.A7 Busekskurso al la urbo Bitsch (Francio) **

*  10,00 €  inkl. partoprenkotizoj

       **  25.00 €    por la aŭtobuso

     Tagmanĝoj:
Endoma gastejo ofertas bufedon (antaŭmendo necesas!).
 viando aŭ  vegetara manĝaĵo (triplada menuo)
 sabato  dimanĉo  lundo   po 15.00 €
Vespermanĝoj en la kongresejo:nur kun antaŭmendo!
 viando aŭ  vegetara manĝaĵo
 vendredo  sabato  dimanĉo   po 12.00 €

Tranoktado
Bonvole mem mendu vian ĉambron ĝustatempe! !
Mi donacas por la kongresa kaso. €______________
 Mi rajtas esti menciata pro tio en la kongreslibro. 
Tuta sumo    € _____________
(kotizoj, promenoj, tagmanĝoj, donaco)          

      Nia kongresejo estas la „Altlernejo“  
     Amerikastraße1, 66482 Zweibrücken/Pfalz 
   Atentu: Alveno per aŭto estas tre rekomendinda!
Aŭtoparkejoj ĉe la kongresejo ekzistas kaj estas senkostaj.

Listo de bonaj hoteloj en Zweibrücken kaj Homburg por 
mem mendi:
 1. Rosen-Hotel  Tel.: 06332-9190
 2 .Hotel Hasengarten Tel.: 06332-43265  
 3. Hotel Erika Rosengarten,  Tel.: 06332- 17993
 4. Hotel Saigon in Einöd, Tel.: 06848-7190333
 5. Hotel Europas Rosengarten, Tel.: 06332-9770
 6. Landgasthof zur alten Scheune Tel.: 06337-995280
 7. Hotel Brünnler in Einöd, Tel.: 06848-294
 8. Hotel Landschloss Fasanerie, Tel.: 06332-4816302
 9. Hotel Euler in Homburg, Tel.: 06841-93330
10. Hotel  Birkenhof in Homburg, Tel.: 06841-1877150
11. Hotel Bürgerhof in Homburg, Tel.: 06841-934730
12. Hotel Stadt Homburg, Tel.: 06841-1331
13. Schlossberghotel Homburg, Tel.:06841-6660
14. Hotel Apado in Homburg, Tel.: 06841-8184762

15. Kardinal-Wendel-Haus Homburg,Tel.: 006841-4181*
16. Jugendherberge Homburg/Saar,Tel. 06841-3679*
17. Amasloĝejo en gimnastikhalo estas disponebla

    * tre malmultekosta tranoktebleco en multlitaj 
      ĉambroj 30 minutoj for de la kongresejo

    Proksimaj restoracioj:
1. Hostaria La Romantica, LandauerStraße 2
2. Italienischer Landgasthof, Zweibrücker Straße 1
3. Valentins Biergarten, Geschwister- Scholl-Allee 13
4. Restaurant Auerbacherhof, Hofenfelsstraße 254

Trilanda Esperanto-
Kongreso

95a Germana 
Esperanto-Kongreso 

kaj

Franca Esperanto-Kongreso
kaj

Luksemburga
Esperanto-Kongreso 

                Temo:
  Esperanto - tutmonde ligita

18.5. – 21.5.2018
 (Pentekosto)



             Provizora programo:

Vendredo, 18.05. 2018
13:00 Akceptejo malfermiĝas
16:00    Programo por frualvenintoj

18:00    Vespermanĝo en la salono Reinhard Selten**
20.00    Bonvenigo kaj “interkona vespero” 

                    
Sabato, 19.05. 2018 
09:00 Solena malfermo de la kongreso
09:30 Festprelego kun diskuto

12:00 Tagmanĝo en la salono Reinhard Selten**
13:30 Fakprelegoj (eblas 3 paralelaj kunsidoj)
13.30 Gvidataj promenoj en Dupontoj
13:30     Busekskurso al Pirmasens kaj ĉirkaŭaĵo
17:00 Ekumena diservo kun A. Kronenberger
17:00 Movada foiro (interesuloj anoncu sian       
              partoprenon ĝustatempe)

18:00 Vespermanĝo en la salono Reinhard-Selten**
20:00 Sarlanda-Palatinata distra vespero kun 

teatraĵo, muziko kaj diversaj prezentoj

Dimanĉo, 20.05. 2018
08:30 Matena preĝo kun Albrecht Kronenberger
09:00 Jarĉefkunvenoj de la landaj asocioj
             Alternativa programo por aliaj kongresanoj
12:00 Komuna foto

12:15 Tagmanĝo en la salono Reinhard Selten **
13.30 Fakprelegoj (eblas 3 paralelaj kunsidoj)
13:30 Gvidataj promenoj en Dupontoj

Busekskurso al la romantika urbo Blieskastel

18:00   Vespermanĝo en la salono Reinhard Selten**
20:00 Internacia Vespero kun muziko kaj danco

Lundo, 21.05. 2018  
08:30 Matena preĝo kun Albrecht Kronenberger
09:30 Fakprelegoj (eblas 3 paralelaj kunsidoj) 
11:00 Prezento de la kongresurbo 2019
11:45 Solena fermo de la kongreso

12:00    Adiaŭa tagmanĝo en la salono R. Selten**
13:30    Busekskurso al la urbo Bitsch (Francio)

 **  Tagmanĝojn kaj vespermanĝojn en la kongresejo  
  necesas antaŭmendi kaj aparte pagi (vidu dorsflanke)

Zweibrücken ( Du-Pontoj) estas eksterdistrikta urbo kaj
apartenas al la federacia lando Rejnlando-Palatinato. 
Fine de oktobro 2016 la urbo havis 35.290 loĝantojn. La 
graflando Zweibrücken iam estis graflando en la Sankta 
Romia Imperio kun la sidejo en Zweibrücken. Ĝi ekestis 
inter 1182 kaj 1190 el hereda parto de la graflando 
Saarbrücken. Inter 1286 kaj 1302 la grafa domo dividiĝis
en la du linioj Zweibrücken-Bitsch kaj Zweibrücken(-
Zweibrücken). La pli juna linio kun la burgo kaj la urbo 
finiĝis en 1394. La kastelo Zweibrücken estas la plej 
granda konstruaĵo de Palatinato kaj la sidejo de la 
supera landa juĝejo.  La Eŭropa Rozoĝardeno estas la 
plej konata vidindaĵo de la urbo. La pli ol 50.000 m² 
granda parko, kie kreskas pli ol 60.000 rozujoj de pli ol 
2.000 diversaj kultivaroj. La parko estas unu el la plej 
grandaj ĝardenoj de Eŭropo kaj la tria plej granda rozario
de la tuta mondo kaj ĝi estis malfermata en la jaro 1914 
fare de la princino Hildegard de Bavario. La 
plezurkastelo Tschifflik estis konstruata inter 1715 kaj 
1716 de Stanislaus Leszczynski, reĝo de Polio kaj 
grandduko de Litovio (1704−1709 kaj 1733−1736) kiel 
somerrezidejo . Laŭ liaj ideoj la sveda konstrumajstro J. 
E. Sundal planis kaj   realigis la kastelon kaj ĝi  estas 
tipa ekzemplo baroka.     (Tradukita el la oficiala urboprospekto)

Aktualajn informojn pri la kongreso kaj la 
aliĝformularo vi trovos ekde decembro 2017 je:
www.esperanto.de/gek2018
  
Plia kontaktebleco:
Internationaler Esperanto-Klub Zweibrücken
Postfach 2019, DE-66470 Zweibrücken
retmesaĝo: 95aGEK@esperanto-reto.eu
LKK:  Telefono +49-(0)6332  -981190 aŭ 

+49-0151 250 96448           
           Fakso +49-(0)6332 98 11 92
                                                                                                              06/12/2017 11.26

Aliĝilo: 
Bonvolu uzi laŭeble la elektronikan aliĝilon sur 
la retpaĝo: www.esperanto.de/gek2018   (post 01.12.2017)
Se ne eblas por vi, sendu tiun ĉi slipon al: 
Deutscher Esperanto-Bund e.V. Geschäftsstelle
Sibylle Bauer, Katzbachstraße 25, DE-10965 Berlin
retmesaĝo:sibylle.bauer@esperanto.de
Telefono +49-(0)30-51062935 aŭ +49-(0) 0800 336 3636     
 Fakso.:  +49-(0)30-4193 5413

Per tio mi aliĝas al la kongreso de la 18a – 21a de 

majo 2018 en Zweibrücken. 
Nomo: ___________________________________ 

Antaŭnomo: _______________________________

Kunulo: __________________________________

Strato/n-ro.: _______________________________

Kodo, urbo: _______________________________

Tel./fakso: ________________________________

Retadreso:________________________________

Bonvolu publikigi
- en la kongresa libro:  mian tutan adreson
 nur mian nomon kaj urbon  nenion
- en pasvorte protektita listo en interreto:
 nur mian nomon kaj urbon  nenion

 La tutan sumon de ____________________ € 

mi ĝiris kun la indiko „GEK2018 +  Nomo“ je la  
(dato) ______________________ al la konto:
Deutscher Esperanto-Bund 
Sparkasse  Odenwaldkreis
IBAN DE09 5085 1952 0040 1145 97.
 Mi ŝatas kontribui al la programo (vidu sube).
 Mi ofertas prelegon (temon vidu sube).
 Mi prezentas ion je la movada foiro kaj bezonas tablon.

 Mi prezentas ion en la Palatinata-Sarlanda Vespero
        Mi prezentas ion en la „Internacia Vespero“

Aldonaj informoj (kontribuo, temo, ktp.): 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________________________

        Dato:                                                          Subskribo_
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