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La plena kotizo inkluzivas leĝeran manĝon trifoje dum la 
semajnfino kaj te/kafpaŭzojn plurfoje.  

Plena kotizo                                                                 £55 / 60€ 

 

Tagvizitantoj rajtas pagi laŭ tiu tarifo: 

Vendredo                                                £20 / 21€ 

Sabato                                                                        £25 / 27€ 

Dimanĉo                                                                     £25  / 27€ 

Bankedo (dimanĉon)                                                  £25 / 27€ 

Donaco al la kongreskonto                                     £      /         € 

Sumo por Postkongreso (vidu dorse)                   £       /        € 

Plena Sumo                                                             £        /        €. 

 

Bonvole sendu al mi liston de loĝlokoj 

Mi estas vegetarano. 

Mi havas apartajn dietajn bezonojn. 

(Bonvolu detali) 

Mi volas havi konversacian kaj gramatikan instruadon 
dum la semajnfino. 
 

Nomo 

 

Adreso   

 

Tel. 

Retadreso 

Mi enmetas ĉekon por £     .        

Mi pagis al UEA konto eabg-v  £     .    

Bonvolu sendi la aliĝilon kaj la ĉekon al Esperanto Asocio de Britio.  

Junuloj kiuj ne atingis 26 jarojn kaj ne estas dungitaj povas kontakti 
NoJEF por peti financan helpon. 

Infanoj  kiuj ne atingis 16 jarojn pagos nur la duonon.  Bonvolu 

konsulti nian retopaĝojn. 

http://britakongreso.org 

 

Edinburgo – nia 
kongresurbo en 

2012 

 

Ĉefpreleganto: Istvan Ertl 

 
 

Esperanto-Asocio de Britio 
Esperanto House 

Station Road 
Barlaston 

Stoke-on-Trent ST12 9DE 
Britio 

Tel:  0845 230 1887 
Email:  eab@esperanto-gb.org 

 

Vendredo 20a aprilo ĝis dimanĉo  

22a aprilo 2012 

93a-107a 
 Brita-Skota 

Kunkongreso de 
Esperanto 

 

Venu ekkoni belan historian 
Edinburgon, la ĉefurbo de 

Skotlando 
 
 

 
 

  http://britakongreso.org 
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Kongresurbo 

Edinburgo estas bela urbo kun fama kastelo ĉe 
pinto de mezepoka ĉefstrato kaj apuda “Nova 
Urbo” laŭ nov-klasika arkitektura stilo. Ĝi estas 
facile atingebla de multaj urboj en Anglio kaj 
Skotlando per vagonaro, aŭtobuso, aŭ aviadilo. 

Kongresejo 

La kongresejo, St Andrews and St Georges 
West, situas tre proksime al la urbocentro en la 
“New Town” (Nova Urbo). Apudas multaj kafejoj, 
restoracioj kaj trinkejoj. 

Loĝado 

Kongresanoj mendu propran tranoktadon. Trovu 
liston de apudaj loĝlokoj en la retejo de EAB aŭ 
EAS, petu paperan liston per la aliĝilo, aŭ mem 
kontaktu Edinburgh Tourist Board ĉe 
http://www.edinburgh.org/accom/ aŭ pertelefone ĉe 
+44 (0) 131 625 8625. 

 

Ĉef-preleganto 

Istvan Ertl 

 

Ekskursoj 

Sabatan posttagmezon ni ĝuos viziton al la Skota 
Parlamentejo gvidota de Esperantisto kiu laboras 
por la Parlamento. Poste tiuj kiuj volas, povos 
viziti la tuje apudan Palacon de Holyrood. Aŭ 
ekzercemaj kongresanoj povos promeni en la 
parko apud la Salisbury Crags sub Arthur's Seat. 

La Bankedo  

Okazos je dimanĉa vespero en agrabla  
restoracio en “New Town”. 

 

Apud la kongresejo 

Vizitu la Kastelon, 

la Monumenton de Scott, 

la Ĝardenojn de Princes Street 

Lokaj allogaĵoj 

Arthur's Seat (nepluaktiva vulkano) 

Salisbury Crags 

Royal Yacht Britannia 

Lokoj atingeblaj per buso aŭ trajno 

Peebles, Melrose, kaj Kelso 

Protektejo de birdoj ĉe North Berwick 

Pontoj super rivero Forth 

Postkongreso 

Lundon: Rosslyn Chapel, Falkirk 
Wheel. Vespere Mary King's 
Close 

Mardon: Glasgovo; Loch 
Lomond; Distilejo Glengoyne 

Bonvole indiku via(j)n elekto(j)n por la Postkongreso. 

Tuta Postkongreso  
                                                                              £70 / 80€ 

Lundo ambaŭ ekskursoj               £37.50 / 40€ 

Lundo nur  al Rosslyn Chapel                  £30 / 32€ 

Lundo nur al Falkirk Wheel                              £30 / 32€  

Mardo tutan tagon                                             £37.50 / 40€ 

Sumo                                                                 £        /        €. 

Vesperan piediran viziton al Mary  
King's Close oni pagos kontraŭ £12.50 
ĉe eniro. Bonvolu tamen indiki intereson. 

La postkongresaj prezoj kovras bus- kaj enirkostojn, sed 
ne manĝokostojn. 

Edinburgo 
bonvenigas 

vin 

en 2012! 


