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1111ªª  MMEEKKSSIIKKAA  EESSPPEERRAANNTTOO--KKOONNGGRREESSOO  

"La instruado de Esperanto en Meksiko; 
malfacilaĵoj, defioj kaj proponoj" 
16a ĝis la 18a de septembro 2011, 

Guadalajara, Jalisco, Meksiko. 
 

 
 

 

Ĉi tie estas listo de rekomenditaj hoteloj, ĉiuj troviĝas en la centro de Guadalajara sed la 

kongresejo facile atingeblas per publika transporto. Gravas ke vi plej rapide  kiel eble faru viajn 

rezervojn  por eviti komplikaĵojn ĉar dum tiuj tagoj estas nacie nelaboraj tagoj. 

 

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. 

 

Tiu ĉi listo estas ordigita laŭ prezo, unue estas la hoteloj, kiuj malpli kostas kaj fine la plej 

multekostaj. Por esti pli certaj, ni rekomendas al vi kontroli la donitajn informojn en ĉiu 

traknoktejo ĉar la prezoj povus ŝanĝiĝi. 

 

1. Hotelo “Lisboa” 

Adreso:  Huerto #20 inter la stratoj Pedro Moreno kaj Juárez, Centro.  

Telefono:  enurbe 36 14 25 27 / enlande sed ekster urbe (0133) 36 14 25 27 / eksterlande 

(0052) 33 36 14 25 27. 

Kosto:  $160.00 (cent sesdek meksikaj pesoj –mp–) por unu aŭ du personoj en la sama ĉambro, 

3 aŭ 4 personoj $240.00 (ducent kvardek –mp–), 5 aŭ 6 personoj $320.00 (tricent dudek –mp–) 

Pliaj informoj:  En tiuj ĉambroj estas televido, necesejo kaj duŝejo. 

 

2. Hostelo “Degollado” 

Adreso:  Degollado #20 inter la stratoj Pedro Moreno kaj Morelos, centro. 

Telefono: enurbe 36 13 63 31 / enlande sed ekster urbe (0133) 36 13 63 31 / eksterlande (0052) 

33 36 13 63 31. 

Retpaĝo hispane: http://degolladohostel.com/  

Retpaĝo angle: http://www.eng.degolladohostel.com/  

Kosto  por nokto en privataj ĉambroj, 2 personoj: $370.00 (tricent sepdek meksikaj pesoj –mp–), 

3 personoj $550.00 (kvincent kvindek –mp–), 4 personoj $650.00 (sescent kvindek –mp–). 



 2 

Ankaŭ estas komunaj ĉambroj kaj por viroj kaj por virinoj, la prezo por persono estas $180.00 

(cent okdek –mp–) 

Pliaj informoj:  Ne estas necesejoj nek duŝejoj en komunaj ĉambroj sed en la konstruaĵo estas 

senkabla intereta konekto kaj la prezo inkluzivas malpezan matenmanĝon. 

 

3. Hostelo “Rojo” 

Adreso:  Morelos #1561, col. Americana, proksime de la avenuo Chapultepec.  

Telefono:  enurbe 16 62 52 20 / enlande sed ekster urbe (0133) 16 62 52 20 / eksterlande 

(0052) 33 16 62 52 20 

Retpaĝo hispane: http://www.hostalrojo.com/principal.html  

Kosto:  dependas de kiom da klientoj estas por cambro kaj de la ĉambro mem. Ekzemple la 

privata ĉambro #5 kostas: 1 persono: $400.00 (kvarcent meksikaj pesoj –mp–), 2 personoj: 

$450.00 (kvarcent kvindek –mp–), 3 personoj $585.00 (kvincent okdek kvin –mp–), 4 personoj 

$740.00 (sepcent kvardek –mp–). Ankaŭ estas komunaj ĉambroj por viroj kaj virinoj kaj nur por 

virinoj, la prezo por persono estas $165.00 (cent sesdek kvin –mp–) 

Pliaj informoj:  Ne estas necesejoj nek duŝejo en komunaj ĉambroj sed en kelkaj privataj jes, 

estas senkabla intereta konekto kaj la prezo inkluzivas malpezan matenmanĝon en ĉiu kazo. 

 

4. Hotelo “Francés” 

Adreso:  Maestranza #25, sektoro Juárez. 

Telefono:  enurbe 36 13 11 90 / enlande senkosta numero 01800 718 53 09 / eksterlande (0052) 

33 36 13 11 90 

Retpaĝo hispane kaj angle: http://www.hotelfrances.com/  

Kostoj por ĉambro; ĉiu nokto por unu aŭ du personoj $643.00 (sescent kvardek tri meksikaj 

pesoj –mp–), por 3 personoj $678 (sescent sepdek ok –mp–), ankaŭ eblas mendi ĉambron por 4 

personoj, la prezoj iras de $783.00 (sepcent okdek tri –mp–) ĝis $1170.00 (mil cent sepdek –

mp–) 

Pliaj informoj:  Estas senkabla internetkonekto kaj la ĉambroj havas televidon kaj telefonon. 

 

5. Hotelo “Roma” a ŭ “Guadalajara Inn Catedral” 

Adreso:  Av. Juárez 170, Col. Centro. 

Telefono:  enurbe 36 14 25 40 / enlande sed ekster urbe (0133) 36 14 25 40 / eksterlande 

(0052) 33 36 14 25 40 

Kostoj  por ĉambro; ĉiu nokto por unu aŭ du personoj $690.00 (sescent naŭdek meksikaj pesoj –

mp–), ĉiu ekstra persono $100.00 plaj meksikaj pesoj. 

Pliaj informoj : La prezo inkluzivas malpezan matenmanĝon, estas parkejo, naĝejo, restoracio, 

la ĉambroj havas televidon kaj telefonon. 


