10ª MEKSIKA ESPERANTO-KONGRESO
“Lingvistika diverseco en Meksiko: fundamenta parto de ĝia kulturo”
18a ĝis la 21a de junio 2009, Meksikurbo.

Intensa kurso / Seminario
13a ĝis la 17a de junio 2009

Ciudad Universitaria – Edificio de Posgrado
de la Facultad de Derecho

Informoj: Federación Mexicana de Esperanto A.C.
mek2009@esperanto-mexico.org
http://www.esperanto-mexico.org

INFORMOJ PRI: TRANOKTLOKOJ
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) troviĝas ĉe la elirejo de la metrostacioj
“Copilco” kaj “Universidad”, ili apartenas al la linio 3 de la metroo kaj iras el “Indios Verdes” al
“Universidad” http://www.metro.df.gob.mx/red/linea3.html/
La plej rapida, rekta kaj maltultekosta formo atingi la kongresejon estas veturi per tiu transportilo,
pro tio ni elektis la sekvajn tranoklokojn kiel proponoj por la partoprenantoj de la Intensa kurso –
Seminario aŭ / kaj Kongreso ĉar tiuj amasloĝejo kaj hoteloj estas ekstere aŭ tre proksime de iu el la
metrostacioj de la linio 3.
La partoprenantoj mem devas zorgi pri siaj rezervoj kaj pagoj, nur se necesas ni povas helpi ilin,
ekz. en la kazo de la eksterlandaj vizitantoj.
1. Amasloĝejo “El Cenote Azul”
Adreso: Alfonso Pruneda # 24, inter la stratoj Ezequiel Ordoñez kaj Leopoldo Salazar. Proksime
de la metrostacio “Copilco”, Oni povas atingi la kongresejon piede, nur post 7 minutoj.
Telefono: enurbe 5554 8730 / enlande sed ekster urbe (0155) 5554 8730 / eksterlande (0052) 55
5554 8730.
Retpaĝo hispane: http://spanish.elcenoteazul.com//
Retpaĝo angle: http://www.elcenoteazul.com/ /
Kosto por nokto kaj persono en kvarlita ĉambro: 10 usonaj dolaroj.
Pliaj informoj: Ne estas necesejoj nek duŝejon enĉambre sed estas restoracio kaj senkabla
intereta konekto. Oni devas reveni al la amasloĝejo plej malfrue je la 23:30 h.

2. Hotelo “Casa Blanca Inter” Laŭ ni unu el la plej bonaj lokoj por tranokti.
Adreso: Coahuila #27, col. Roma. Proksime de la metroo “Hospital General”, proks. 20 minutojn
for de la universitato.
Telefono: enurbe 5264 1886 kaj 5264 1923 / enlande sed ekster urbe (0155) 5264 1886 kaj 5264
1923 / eksterlande (0052) 55 5264 1886 kaj 55 5264 1923.
Kosto: $300.00 (meksikaj pesoj) por unu aŭ du personoj en la sama ĉambro.
Pliaj informoj: Estas restoracio kaj la ĉambroj havas televidon kaj telefonon.
3. Hotelo “Cervantes”
Adreso: Adreso: Coahuila #25, col. Roma. Proksime de la metroo “Hospital General”, proks. 20
minutojn for de Universidad.
Telefono: enurbe 5574 1408 kaj 5584 7202 / enlande sed ekster urbe (0155) 5574 1408 kaj 5584
7202 / eksterlande (0052) 55 5574 1408 kaj 55 5584 7202.
Kostoj: $200.00 (meksikaj pesoj) por unu persono kaj $230.00 por du personoj en la sama
ĉambro.
Pliaj informoj: Estas parkejo kaj la ĉambroj havas televidon kaj telefonon. Ne estas restoracio.
4. Hotelo “Villas y Sal”
Adreso: Arcos de Belén 73, Col. Centro. Ekstere de la metrostacio “Balderas”, proks. 25 minutojn
for de Universidad.
Telefono: enurbe 5512 3333 / enlande sed ekster urbe (0155) 5512 3333 / eksterlande (0052) 55
5512 3333
Kostoj por ĉambro; ĉiu nokto por unu aŭ du personoj $350.00 (meksikaj pesoj)
Pliaj informoj: Estas parkejo, restoracio, senkabla interetkonekto kaj la ĉambroj havas televidon
kaj telefonon.
Por esti pli certaj, ni rekomendas al vi kontroli la donitajn informojn en ĉiu traknoktejo.
Se vi bezonas pli da informoj, bv. skribi al mek2009@esperanto-mexico.org

