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Kiel atingi la lokon? 

1) Per publika trafiko ekde norde de la ĉefurbo de Meksiko, 1 horo kaj 20 minutoj proks.  

De la metrostacio "Potrero" (verda linio, 3) per buso de la linio “ODT” al la direkto de 

Pachuca/Tizayuca. Pagu ĝis "El Crucero de Reyes", de la kruciĝo dekstren (veturdirekto de la 

buso) ĉirkaŭ 1 km. vi povas piediri ĝis la domo aŭ preni taksion, estas komunaj taksioj kiuj 

lasas al vi ĉe la angulo de la ĉefstrato kaj la strato “Unión” kie troviĝas glaciaĵvendejo “La 

michoacana” aŭ vi povas peti la taksiiston lasi vin ĉe la kunvenejo. Sur la strato Unión estas 

ankaŭ la “Telesecundaria” kaj “el preescolar” de la vilaĝo sed la ekzamenejo estas antaŭe, ĉe 

la dekstra flanko, inter la strato 16 de septiembre kaj 5 de febrero. Ekster la ekzamenejo vi 

trovos ŝildon kun la nomo “ESPERANTO”. 

2) Per publika transporto sed de la metrostacio “Martin Carrera” (bluhela linio) ekster ĝi, 

bv. demandi pri la busoj, kiuj iras al “Tizayuca” kaj petu la ŝoforon lasi vin en “Crucero de 

Reyes”. Poste sekvu la indikojn de la #1. 

3) Per aŭto ekde norde de la ĉefurbo de Meksiko, 50-60 min. De la Av. Insurgentes Norte, 

veturu al la “Autopista México- Pachuca”, unue sur la ŝoseo vi trovos la “caseta de Texcoco” 

kaj poste tiun de “Ecatepec”, sed atentu!!!, Vi devas sekvi la vojon al Pachuca ĝis la venonta, 

la “Caseta Ojo de Agua”, poste vi vidos ŝildon kiu diras Tecámac, tie vi devas eliri de la ŝoseo 

kaj preni la “carretera libre a Pachuca”. Kiam vi jam veturas sur ĉi tiu ŝoseo, proksimume post 

4 km vi trovos maldrekstre la hospitalon #200 de IMSS kaj “Banjército” post ili kaj tiuj 

semaforoj, vi devas kalkuli 1 semaforon plian (ĝi estas ĉe la vilaĝo San Pedro Pozohuacán) 

kaj je la tria vi devas veturi dekstren, tie estas jam Sta. Maria Ajoloapan. Inter Tecámac kaj 

Sta. María estas 7.5 km al la direkto de Pachuca. La ĉefstrato de la vilaĝo nomiĝas “Av. 

Reforma”, veturu ĝis la strato Unión kiu estas maldekstre kaj kie estas glaciaĵvendejo “La 

michoacana”. Sur nia strato estas ankaŭ “la Telesecundaria” kaj “El preescolar” de la vilaĝo 

sed la kunvenejo estas antaŭe, ĉe la dekstra flanko, inter la stratoj 16 de septiembre kaj 5 de 

febrero. Ekster la kunvenejo vi povos vidi ŝildon kun informoj pri ESPERANTO. 

4) Per aŭto ekde la “Avenida Central”, sekvu ĝin ĝis vi alvenas al “Venta de Carpio”, 

prenu la “carretera libre al Pachuca” kaj sekvu ĝin, vi veturos tra diversajn komunumojn, ekz. 

Chiconautla, Ciudad Cuauhtémoc, Ojo de Agua, Ozumbilla, centro de Tecámac, Base Aérea, 



tie, iomete antaŭ la Base Aérea de Sta. Lucía vi trovos la hospitalon #200 de IMSS kaj 

“Banjércto” post ili kaj tiuj semaforoj, vi devas kalkuli 1 semaforon plian (ĝi estas ĉe la vilaĝo 

San Pedro Pozohuacán) kaj je la tria vi devas veturi dekstren, tie estas jam Sta. Maria 

Ajoloapan. Inter Tecámac kaj Sta. María estas 7.5 km al la direkto de Pachuca. La ĉefstrato 

de la vilaĝo nomiĝas “Av. Reforma”, veturu ĝis la strato Unión kiu estas maldekstre kaj kie 

estas glaciaĵvendejo “La michoacana”. Sur nia strato estas ankaŭ “la Telesecundaria” kaj “El 

preescolar” de la vilaĝo sed la kunvenejo estas antaŭe, ĉe la dekstra flanko, inter la stratoj 16 

de septiembre kaj 5 de febrero. Ekster la kunvenejo vi povos vidi ŝildon kun informoj pri 

ESPERANTO. 


