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La plena kotizo inkluzivas lun�eton je sabato kaj 
diman�o, kaj vesperman�on je sabato. 

Plena kosto                                                                   £39.00 

Tagvizitantoj rajtas pagi la� tiu tarifo: 

Vendredo                                                         £11.00 

Sabato (lun�o kaj vesperman�o inkluzivitaj)                 £26.00 

Diman�o ( nur lun�o inkluzivita)                                    £16.50 

Aldona�oj: 

Vesperman�o je vendredo                                            £10.50 

Bufedo �e White Hart je diman�evespere                    £21.50 

Donaco al la kongreskonto                                       £   . 

Sumo                                                                           £   .     . 

Mi notas mian intereson pri la ekskurso je lundo matene 

( �i probable okazos inter 9.30 kaj 3.00 kaj estos pagenda  

dum la semajnfino) 

Mi estas vegetarano. 

Mi havas dietajn problemojn. 

(Bonvolu detali) 

Mi volas havi konversacian kaj/gramatikan instruadon dum la 
semajnfino. 

Nomo 

 

Adreso   

 

Tel. 

Retadreso 

Mi enmetas �ekon por £     .        

Mi pagis al UEA konto eabg-v  £     .    

Bonvolu sendi la ali�ilon kaj la �ekon al Esperanto Asocio de 
Britio.  

Junuloj kiuj ne atingis 27 jarojn kaj ne  estas dungitaj povas 
kontakti Norwich Fonduson por peti financan helpon. 

Infanoj  kiuj ne atingis 16 jarojn nur pagos por man�a�o, 
bonvolu kontakti la oficejon por prezdetalojn.

 

Salisbury – nia 
kongresurbo 

 

 

 

 
Esperanto-Asocio de Britio 

Esperanto House 
Station Road 

Barlaston 
Stoke-on-Trent ST12 9DE 

Britio 
 

Tel:  0845 230 1887 
Email:  eab@esperanto-gb.org 

 

Salisbury 2009  
Vendredo 17a aprilo �is lundo  

20a aprilo 

90a Brita 
Kongreso de 

Esperanto 
 

Celebru la 150an 
naski�datrevenon de    

D-ro Ludovic Zamenhof 
en la kongresejo    
Sarum College, 

Cathedral Close, 
Salisbury. 
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Kongresurbo 

Salisbury estas bela, katedralurbo, �i 
abundas en kultura�oj.  �i estas 
atingebla de Londono per buso kaj 
trajno (po 90 minutoj).  La flughavenoj 
de Southampton, Bournemouth kaj 
Bristol estas tre apude. 

Kongresejo 

La kongresejo, Sarum College, situas en 
la apuda�o de la katedralo.  �i havas 
altkvalitajn �ambrojn kaj estas bela, 
trankvila loko.  Baro kaj trinka�ma�ino 
haveblas. 

Kongresanoj devas mem mendi 
tranoktadon kaj pagi rekte al la kolegio.  
Bonvolu mendi frue por rezervi 
�ambron. 

Tel:  +44(0) 1722 424 800        
Retadreso hospitality@sarum.ac.uk 

La turista oficejo numero estas      
01722 334 956        
visitorinfo@salisbury.gov.uk 
www.visitsalisbury.com 

�irka�ajo de Sarum College 

La katedralo  

The Close (La spacoj kaj konstrua�oj 
�irka� la katredalo)  

Mompesson House, Military museum 

Salisbury museum, antikvaj tavernoj kaj 
apudriveraj kampoj 

Lokaj alloga�oj 

Stonehenge kaj Wilton House 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaj atingeblaj per trajno 

Bath, Abatejo Romsey kaj The New 
Forest 

 

Temoj 

La hereda�o de Ludovic Zamenhof kaj 
La literatura, arkitektura kaj historia 
facetoj de Salisbury kaj �ia �irka�a�o. 

 

Konversaciaj klasoj kaj gramatikaj 
konsilsesioj haveblos, kaj librovendejo. 

 

La Bankedo okazos je diman�vespero 
en la bela White Hart Hotel kiu datumas 
de 1800, �i situas apud St. Anne’s 
pordego, 5 minutoj for de la kongresejo. 

Ekskurso 

La ekskurso je lundo vizitos Old Sarum 
kaj Avebury Ring.  La prezo estas 
decidota.  Bonvolu indiki vian intereson.  
National Trust kaj English Heritage 
kartaj utilos. 

 

 

 

 
Salisbury 

bonvenigas vin 
en 2009! 

 


