
Silezia Esperanto-Asocio  
 str. Dubois 3 /1, 50-208 Wrocław, Pollando 

invitas al la  

45-a Internacia  
Esperanto-Feriado  

kaj  

Esperanta Film-Festivalo  
 kiuj okazos de la 5-a ĝis la 12-a de aŭgusto 

2012. 
 

Jam kvinan fojon ni invitas vin al Szczawno Zdrój, unu el la plej malnovaj kuracurboj 

en Pollando, kiu ravis nin per sia ĉarmo, multaj eblecoj aktive pasigi la tempon kaj gasta-

mo de ĝiaj loĝantoj, urbestraro kaj lokaj esperantistoj.  

     Iama Bad Salzbrunn, kie antaŭ 100 jaroj ripozis Ludoviko Zamenhof estos por ni en la 

jubilea jaro 2012 loko, kie ni festos tiujn du gravajn jubileojn. 

 

Dum la restado ni ofertas: 

• publikan koncerton de JoMo,  

• atrakciajn turismajn ekskursojn, 

• komunajn kantadon, dancadon kaj bivakfajrojn, 

• lokajn atrakciojn, i.a. koncertojn, teatrajn spektaklojn,  

• eblecon profiti la kuracprocedojn, 

• filmojn kaj prelegojn de Roman Dobrzyński, partoprenon en Filma Festivalo 

• sanktan meson en Esperanto. 

 

Ni bonvenigas ĉiujn partoprenontojn kunkreadi programon de la feriado. Invitu viajn ami-

kojn kaj konatulojn! Ili ĝuos ferii en Szczawno Zdrój. 

 

Kosto kaj loko de la Feriado: 

La sube menciitaj prezoj: 620 PLN (ĉ. 155 EUR)  aŭ 720 PLN (ĉ. 180 EUR) depende de 

loĝkondiĉoj inkludas kostojn de la: programo (inkluzive de busa ekskurso), tuttaga nutra-

do, loĝado en ripozdomo “Magnolia” – la modesta sed tre gastama loko, kie oni rajtas 

kunhavi sian dombeston. 

Ekzistas ankaŭ ebleco tranokti en la vilao “Franciszek” (iama „Waldfrieden”), kie antaŭ 

100 faroj loĝis L.L. Zamenhof. Oni povas tie memstare prepari manĝaĵon aŭ profiti komu-

nan manĝeblecon en “Magnolia”. 

Kondiĉoj de la partopreno: 

1. Plenigitan aliĝilon bonvolu sendi ĝis la fino de marto al la adreso: 

   Silezia Esperanto-Asocio, ul. Dubois 3/1, 50-208 Wrocław; 

   aŭ rete: vroclavo@poczta.onet.pl aŭ pomer@wp.pl  

2. Por rezervi la lokon bonvolu antaŭpagi 200 PLN (50 EUR) al la konto: 

   90 1940 1076 3026 8339 0000 0000 (eksterlandanoj povas pagi surloke). 

   La antaŭpago ne povos esti redonita kaze de rezigno post la 1-a de julio. 

3. Telefonan informon oni povas ricevi ĵaŭde en la horoj 17:30 - 20:00,  

    tel. +(48) 71 3296954. 



ALIĜILO 
 

al 45. Internacia Esperanto-Feriado (Esperanta Film-Festivalo) en Szczawno-Zdrój, 

kiu okazos de 05.08. ĝis 12.08.2012. 

 

 

Antaŭnomo kaj nomo: .......................................................................................... 

 

Adreso: .................................................................................................................. 

 

Ret-adreso: ............................................... 

 

Telefono: .................................................. 

 

Naskiĝdato: ................................................... 

 

Mi volas loĝi en “Magnolia” en:  

�  2-3-persona ĉambro kun banejo – kontraŭ 720 zlotoj (180 eŭroj) por 1 persono  

�  2-3-persona ĉambro kun lavujo – kontraŭ 620 zlotoj (155 eŭroj) por 1 persono 

�  1-persona ĉambro kun banejo (ĉ. 245 EUR) – (nur post antaŭa interkonsento, 

ĉar en ripozdomo ne ekzistas 1-personaj ĉambroj) 

 

Mi volas manĝi komune kun la grupo en „Magnolia” kaj loĝi en “Franciszek”: 

�  en 2-3-persona ĉambro kun banejo – 720 zlotojn (180 eŭrojn) 

�  en 1, 2-persona ĉambro kun banejo surkoridore – 620 zlotojn (155 eŭrojn) 

�  en 2-persona ĉambro kun banejo kaj kuirejo – 850 zlotojn (c .215 eŭrojn) 

 

� Mi volas loĝi en “Franciszek” alie (sen manĝo, nur kun tagmanĝo en Magnolia) – 

-  La servoj kaj la prezo konsentendas 

 

      Mi preferas manĝi vegetare: jes/ne 

 

      Mi volas loĝi kun:…………………………………………………………………………………………… 

 

       Mi intencas riĉigi programon per: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                          

Dato:  .........................................         Subskribo ............................................... 


