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1122ªª  MMEEKKSSIIKKAA  EESSPPEERRAANNTTOO--KKOONNGGRREESSOO  

"Esperanto – 125 jarojn kunigante popolojn, fratigante kulturojn" 
16a ĝis la 19a de novembro 2012, 
           Querétaro, Meksiko. 

 
 

 

 

Ĉi tie estas listo de rekomenditaj hoteloj, ĉiuj troviĝas en la centro de Querétaro. 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, ekzemple en la kazo de eksterlandaj vizitantoj. 

 

Por esti pli certaj, ni rekomendas al vi kontroli la donitajn informojn pri ĉiu traknoktejo ĉar 

la prezoj povus ŝanĝiĝi. Ĉiuj indikitaj prezoj estas en meksikaj pesoj. 

 

Ĉiu tranoktejo havas bonan kvaliton kaj oni donis en ĉiu favoran prezon al niaj kongresanoj.  

 

1. Hostelo “Galerie”  

Adreso: Ezequiel Montes #41 Sur, Centro Histórico, inter Pino Suárez kaj Arteaga. 

Telefono: enurbe 212 80 55 kaj 148 29 78 / enlande sed ekster urbe (442) 212 80 55, (442) 

148 29 78  / eksterlande (0052) 442 212 80 55. 

Kosto por nokto en privataj ĉambroj: 

1 persono  $350.00 kun malpeza matenmanĝo. 

1 persono  $390.00 kun malpeza matenmanĝo, kun privata necesejo / duŝejo. 

2 personoj  $420.00 kun malpeza matenmanĝo. 

2 personoj  $490.00 kun malpeza matenmanĝo, kun privata necesejo / duŝejo. 

3 aŭ pli da personoj $150.00 por ĉiu homo kun malpeza matenmanĝo. 

Kosto por nokto en komunaj ĉambroj: 

$140.00 por ĉiu persono sen matenmanĝo. 

$160.00 por ĉiu persono kun malpeza matenmanĝo. 
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En tiuj ĉambroj la necesejoj / duŝejoj estas komunaj, estas ĉambroj por viroj, virinoj kaj por 

ambaŭ. 

La matenmanĝo inkluzivas panon kun butero kaj / aŭ marmelado, muslion, lakton, kafon aŭ 

teon. 

Pliaj informoj: Estas senkabla interetkonekto, kuirejo kaj kafejo. La akceptejo funkcias la tutan 

tagon. 

Nepras fari rezervon kaj por certigi ĝin, vi devas deponi 50% de la pagenda sumo. 

NB. Por havi tiujn favorajn prezojn, bv. informi ke vi estas partoprenanto de la 12a Meksika 

Esperanto Kongreso, se vi organiziĝas kaj petas kompletan komunan ĉambron eĉ oni povus doni 

al vi pli bonan prezon. Estas ĉambroj kun 4 ĝis 6 litoj. 

Retpaĝo hispane: http://www.hostalgalerie.com/  

Retpaĝo angle: http://www.hostalgalerie.com/index.php  

 

2. Hostelo “Casa San Gallito”  

Adreso: Hidalgo #47, Centro Histórico. 

Telefono: enurbe 224 32 30 / enlande sed ekster urbe (442) 224 32 30 / eksterlande (0052) 

442 224 32 30. 

Ĝenerala prezo por nokto en privataj ĉambroj:  

2 personoj  $390.00 du individuaj litoj, kun malpeza matenmanĝo. 

2 personoj $440.00 unu duobla lito, kun malpeza matenmanĝo, kun privata 

necesejo / duŝejo. 

3 personoj  $450.00 unu individua lito, unu duobla lito, kun malpeza matenmanĝo.  

3 personoj $570.00 unu individua lito, unu duobla lito, kun malpeza matenmanĝo 

kun privata necesejo. 

4 personoj $600.00 du individuaj litoj, unu duobla lito, kun malpeza matenmanĝo 

kun privata necesejo. 

Prezo por nokto en komunaj ĉambroj por 6 aŭ 8 personoj: 

$150.00 por ĉiu persono kun malpeza matenmanĝo. 

En tiuj ĉambroj la necesejoj / duŝejoj estas komunaj. 

NB. Oni donos al niaj kongresanoj 10% da rabato aplikota al tiuj publikitaj prezoj, bv. informi 

ke vi estas partoprenanto de la 12a Meksika Esperanto Kongreso kiam vi faros vian rezervon. 

Ekz. anstataŭ $150.00 en komunaj ĉambroj, vi pagos $135.00. 

Pliaj informoj: Estas televido en komunaj areoj, senkabla interetkonekto, kuirejo kaj lavejo. La 

akceptejo funkcias la tutan tagon. 

Nepras fari rezervon kaj por certigi ĝin, vi devas deponi 20% de la pagenda sumo. 

Retpaĝo hispane: http://www.sangallito.com.mx/  
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Retpaĝo angle: http://www.sangallito.com.mx/gallito/english.php 

 

3. Hotelo “Casa Blanca”  

Tuj apud la kongresejo 2: Universidad de las Ideas UdEI 

Adreso: Av. Constituyentes #73, Col. Casa Blanca. 

Telefono: enurbe 21 60 100 / enlande sed ekster urbe senkosta (01800) 5571 670 / 

eksterlande (0052) 442 21 60 100 

La hotelo havas naĝejon, kafejon, atendejon, restoracion kaj parkejon. 

Kosto por nokto por ĉambro: 

1 persono  $575.00 sen matenmanĝo  $655 kun matenmanĝo BUFFET  
2 personoj  $575.00 sen matenmanĝo  $735 kun matenmanĝo BUFFET 
3 personoj  $625.00 sen matenmanĝo  $865 kun matenmanĝo BUFFET 
4 personoj  $675.00 sen matenmanĝo  $995 kun matenmanĝo BUFFET 
Pliaj informoj: En ĉiu ĉambro estas du grandaj litoj, klimatizilo, televido, vestaĵŝranko, 

telefono, monŝranketo kaj senkabla internetkonekto. 

NB. Por havi tiujn favorajn prezojn, bv. informi ke vi estas kongresano de la 12a Meksika 

Esperanto Kongreso. 

Retpaĝo hispane: http://www.hotelcasablanca.mx/  


