Ĉi-jare ni invitas vin ekkoni sekvan kuracurbeton de Malsupra Silezio - Lądek
Zdrój. Ĝi ne estas tiel luksa, kiel Polanica kaj Szczawno Zdrój, tamen havas sian
specifan ĉarmon. Ni trovos en ĝi ĉion necesan por bona ripozo - multe da
verdaĵo, interesajn promencelojn (ekz. Arboreto, monteto Trojak, proksima
vilaĝo Lutynia kun ĉarma preĝejeto). En antikva konstruaĵo “Wojciech” troviĝas
termika naĝejo, kiu estas akirebla por ĉiuj. Multaj fontoj de mineralaj akvoj en
parkoj liveras bongustan kaj sanigan (eĉ rejuniĝan) akvon. (ekz. fonto “Bolesław
Chrobry”). En centro de kuracloko vi trovos ankaŭ kafejon kun bongustaj glaĉjaĵoj
kaj lokon, kie vi povos trinki bongustan bieron kaj aliajn alkoholaĵojn. Ripozdomo
“Apis” estas modesta, sed taŭga por loĝi, lerni kaj bone manĝi.
Dum la restado ni ofertas:
• atrakciajn turismajn ekskursojn,
• lecionojn de la lingvo,
• komunajn kantadon, dancadon kaj bivakfajrojn,
• lokajn artaj atrakciojn, i.a. koncertojn, teatrajn spektaklojn,
• eblon profiti lokajn kuracprocedojn,
• filmojn kaj prelegojn de Roman Dobrzyński,
• sanktan meson en Esperanto.
Ni bonvenigas ĉiujn partoprenontojn kunkreadi la programon de la feriado. Invitu viajn
amikojn kaj konatojn! Ili ĝuos feriadon en Duszniki-Zdrój.

Silezia Esperanto-Asocio
invitas al la

Loko de la feriado:
Ripozdomo „Apis”, str. Cicha 1, (angulo kun str.
Miła), 57-340 Duszniki Zdrój
Kostoj:
Eurolandanoj
200 €
Poloj kaj aliaj
750 zlotojn
Prezoj enhavas loĝadon kaj tuttagan nutradon
(tri manĝoj), abundan Esperantan programon kaj unutagan busekskurson.
Kondiĉoj de la partopreno:

1. Plenigitan aliĝilon oni devas sendi ĝis la 10-a de junio je la adreso:
Silezia Esperanto-Asocio, ul. Kościuszki 35 B/E, 50-011 Wrocław; aŭ rete:
vroclavo@poczta.onet.pl aŭ pomer@wp.pl.
2. Por rezervi la lokon, oni devas antaŭpagi 200 zlotojn ĝis fino de junio al la konto: 90 1940 1076 3026 8339 0000 0000 (eksterlandanoj povas pagi surloke).
La antaŭpagoj ne estos redonataj kaŭze de rezigno post la 15-a de julio.
3. Pli detalajn informojn oni povas ricevi de la ĉeforganizantino: Teresa Pomorska, Tel. + (48) 71 3414189 aŭ 606 995 113, pomer@wp.pl.

51. Internacia Esperanta Feriado
kun lernado de la

LINGVO INTERNACIA ESPERANTO
kiu okazos de la 1-a ĝis la 9-a de septembro 2018 en

Lądek-Zdrój, Pollando

Loĝado kaj manĝado

ALIĜILO
al la 51-a Internacia Esperanta Feriado en Lądek-Zdrój,
kiu okazos de la 1-a ĝis la 9-a de septembro 2018
Personaj informoj

Speco de manĝaĵo:
vianda
vegetara
Se eblos, mi volas loĝi kun:

Antaŭnomo:
Aliaj informoj
Familia nomo:

Sekso:
viro

virino

Mi volas pliriĉigi la programon per:

Dato:

Subskribo:

Adreso:
Plano de Lądek Zdrój
Retadreso:

Telefono:

Naskiĝdato:

APIS

