
MENDILO 

77-A HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO, 20-22 JULIO 

51-A KONGRESO DE ILEI, 21-28 JULIO 
Madrido, Hispanio, 2018 

LA KULTURA HEREDAĴO DE ESPERANTO 
 

VIA NOMO:_______________________________________ 
VIA KONGRESNUMERO ____ (se vi ne konas, demandu al LKK, aŭ kontrolu en listo en http://www.esperanto.es/kongreso ) 

 

LOĜADO EN REZIDEJO 
ALVENTAGO_____________________  FORIRTAGO_____________________  
 

TIPO DE ĈAMBRO PREZO/TAGO (€) TAGOJ ENTUTE (€) 
Unu-lita ĉambro, kun klimatizilo  40   
Du-lita ĉambro, kun klimatizilo  33   
Unu-lita ĉambro, sen klimatizilo  35   
Du-lita ĉambro, sen klimatizilo  30   
 

Ĉe dulita: bv. skribi la nomon de la kunĉambrano se tiu jam ekzistas: _________________________________ 
Pro limigo de lokoj, rezervoj estas prioritataj por ĉeestoj de la 20-a aŭ 21-a de julio ĝis la 28-a de julio. Por pli 
longaj aŭ mallongaj loĝadoj, bv. kontakti la organizantojn ĉe kongreso2018@esperanto.es.  
 

KOMUNAJ MANĜOJ 
 

KOMUNA MANĜO DIMANĈO TAGMEZE___ PREZO 28 €      ⃝   
KONGRESA BANKEDO ĴAŬDO VESPERE____ PREZO 40 €      ⃝   
⃝ VEGETARANO   ⃝ NEVEGETARANO  / SPECIALAJ BEZONOJ: __________________________ 

 

EKSKURSOJ 
 

ALCALÁ DE HENARES (DIMANĈO MATENE):   PREZO   15  €      ⃝   
TOLEDO (MERKREDO TUTTAGE) :                     PREZO   30  €      ⃝   
SEGOVIO (MERKREDO TUTTAGE) :                   PREZO   30  €      ⃝   
KOMUNA AŬTOBUSA VOJAĜO AL LISBONO:  PREZO   40  €      ⃝   
 

                                                     ENTUTE ___________€  

PAGMANIERO: ___________________ DATO DE PAGO: _________ 

KOMENTOJ:__________________________________________ 
NOTO: Kaze de rezigno, 90% de la sumo estos repagita se la mendinto malanoncas sin pro valida 
kaŭzo antaŭ la 15a de junio  



MENDILO: KOMPLEMENTAJ INFORMOJ 
 

LOĜADO EN REZIDEJO 
La Kongresoj disponas je limigita nombro de lokoj en la universitataj rezidejoj de la Universitato 
Complutense de Madrid.  
Ekzistas renovigitaj ĉambroj kun klimatizilo en la C.M Teresa de Jesús, ĉefa sidejo de la Kongreso. 
Pliaj ĉambroj disponeblas en la aliaj rezidejoj de la komplekso. Kvankam formale ili estas traktataj 
kiel apartaj rezidejoj, ili troviĝas tute apude. 
La prezoj inkludas 3 manĝojn tage (t.n. “pensión completa”) de lundo ĝis sabato; dum dimanĉo la 
manĝoj ne estas inkluzivitaj en la rezidejo. La homoj kiuj partoprenos la tut-tagajn ekskursojn 
ricevos anstataŭan porteblan menuon.  
Ĉiuj dormoĉambroj havas privatan banĉambron. 

Pro limigo de nombro, oni konsideros unue la mendojn de 7 aŭ 8 tagoj (de la 20-a aŭ 21-a de julio 
ĝis la 28-a de julio). La rezervoj estos konsiderataj laŭ strikta ordo de mendo kaj pago. 
Eblas loĝi pli longe, por tiuj homoj kiuj venos pli frue al Madrido; informu la LKK-on pri tio. 
Probable eblos loĝi dum malpli da noktoj, se oni aliĝas nur al la Hispana Kongreso, sed tion oni 
povos certigi nur post junio. 

Krome, ekzistas multaj eblecoj gasti en Madrido je ĉies gustoj kaj prezoj. La LKK publikigos liston de 
hoteloj kaj gastejoj, sed ne zorgos pri rezervoj en ili. 

KOMUNAJ MANĜOJ 
La Kongreso organizos du komunajn manĝojn ekster la kongresejo. 
• La dimanĉon 22-an de julio, post la ekskurso al Alcalá de Henares, okazos tipe madrida tagmanĝo 

en konata restoracio Casa Mingo, komuna por la Hispana kaj la ILEI-Kongresoj. 
• La ĵaŭdon 26-an de julio oni organizos vespermanĝan bankedon en restoracio, por ILEI-kongreso 

kaj simpozio. 

Eblos mendi menuojn vegetarajn kaj por aliaj specialaj postuloj. 

EKSKURSOJ 
La LKK antaŭvidas kaj organizas tri ekskursojn en la ĉirkaŭaĵoj de Madrido. 
• Dimanĉe, la 22-an de julio, matene: ekskurso al Alcalá de Henares, la universitata urbo de la 

Madrida Regiono, naskourbo de Miguel de Cervantes kaj kun tre riĉa historio. 
• Merkredo, la 25-an de julio, tuttagan ekskurson al Toledo, iama ĉefurbo de Hispanio, juvelo de la 

historio kaj la arĥitekturo. 
• Merkredo, la 25-an de julio, tuttagan ekskurson al Segovio (Segovia), kun romiaj restaĵoj (tre 

bone konservita akvokondukilo) kaj impresa alkazaro (araba kastelo) 
Depende de la bezonoj, oni povos organizi ekskursojn en aliaj tagoj. 

Krome, la LKK organizas ekskursojn en la urbo, en diversaj tagoj. Tiujn oni ne bezonas rezervi nun. 

La LKK organizos komunan vojaĝon per aŭtobuso al Lisbono la 28-an de julio, ekironta el la ILEI-
kongresejo je la 9a horo kaj alvenonta ĉe la UK-ejo inter la 17a kaj 18a horo. Necesas antaŭrezervi. 

KONTAKTO 

Por aliaj informoj, bv. kontakti la LKK-on ĉe kongreso2018@esperanto.es aŭ ĉe la poŝta adreso: 
Federación Española de Esperanto, str. Rodríguez San Pedro 13, 3º-7, ES-28015 Madrid (Hispanio) 


