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Por eniri la landon
Ĝenerale. Bonvolu noti, ke la reguloj pri vizdonado malsamas laŭ landoj, 
kaj ke ili konstante ŝanĝiĝas. Tial bv. nepre mem kontroli ĉe la plej proksima 
islanda diplomatia reprezentejo (bv. mem trovi ties adreson en via ĉefurbo 
aŭ najbara lando), ĉu vi devas havi vizon kaj sub kiuj kondiĉoj. UEA/LKK ne 
povos helpi pri vizpetoj faritaj post la 1-a de majo 2013, kaj prin cipe ne povos 
respondi al tiuj petoj. Islando apartenas al la Schengen-areo, tial la reguloj 
por eniri la landon similas al tiuj de la ceteraj landoj, kiuj apartenas al tiu 
speciala areo de Eŭropo.
Dokumentoj. Ĉiu vizitanto devas havi pasporton validan minimume tri 
monatojn post la forirdato, koncernan vizon kaj revenbileton. La kongresanoj 
mem devas zorgi pri akiro de vizoj. En escepte komplikaj kazoj oni povas 
peti helpon de UEA/LKK.
Konfirmiloj kaj invitleteroj. Normale la Kongresa Konfirmilo devus sufiĉi 
por pruvi la kongresanecon al la vizdona instanco. La konsulejoj povas postuli 
oficialan invitleteron, kiun UEA sendos laŭ peto. Al nealiĝintoj oni ne povas 
sendi invitleteron nek aliajn konfirmaĵojn. Bonvolu konscii, ke nek UEA nek 
LKK povas influi la decidojn de la konsulejoj.
Datoj. Bonvolu noti, ke la invitletero povas teksti nur por la periodo de la 
oficiala kongresdaŭro (20-27 julio, eventuale plus daŭro de menditaj antaŭ- 
kaj/aŭ postkongresoj). Se vi bezonas pli longan restadon, tion vi devas aranĝi 
private.
Mongarantioj. Senkonsidere ĉu oni havas aŭ ne la vizon, necesas pruvi ĉe 
la eniro en la landon, ke oni posedas sufiĉajn monrimedojn por la restado. 
Al kongresanoj, kiuj mendis kaj pagis loĝadon pere de UEA (aŭ venas je 
aparta invito de UEA), oni povas sendi, se necese kaj laŭ peto, konfirmon pri 
la pagitaj servoj. Tio povas parte kompensi la postulon pri posedo de sufiĉaj 
monrimedoj. UEA kaj LKK ne donas financajn garantiojn al kongresanoj el 
nepagipovaj landoj. Kongresano mem devas pruvi al la vizdona instanco 
posedon de sufiĉaj rimedoj por restado en la kongresa lando.
asekuro. Unu el la postuloj por ricevi vizon estas akiro de asekuro, pri kio la 
kongresanoj mem zorgu. Ofte tute taŭga asekuro estas aĉetebla en flughavenoj. 
Sendepende de tio, ĉu necesas havi vizon aŭ ne, ĉiu kongresano prefere 
asekuru sin por la daŭro de la vojaĝo kaj restado.
alveno en Islando. La flughaveno en Keflavík situas 50 km sudokcidente de 
Rejkjaviko. Busoj transportas pasaĝerojn al Umferðamiðstöðin (la trafikcentro) 
en Rejkjaviko kaj de tie ankaŭ al kelkaj hoteloj en la urbo. Biletoj aĉeteblas en 
la alvenhalo de la flughaveno.



3

Utilaj informoj pri Islando kaj Rejkjaviko
Situo: Islando estas vulkana insulo, proksimume 103 000 km², en Norda 
Atlantiko inter Gronlando, Norvegio, Irlando, Skotlando kaj la Feroaj Insuloj. 
Multloke ĝi estas kovrita de glaciejoj, kaj la nomo de la lando signifas 
“Glacilando”. La ĉefurbo kaj plej granda urbo estas Rejkjaviko.
Loĝantaro: Estas ĉirkaŭ 320 000 loĝantoj en Islando, kaj el tiuj ĉirkaŭ 60% loĝas 
en Rejkjaviko kaj la najbaraj urbetoj. Novaj enmigrantoj en Islando estas 8% 
de la loĝantaro, la plej multaj el Pollando.
Klimato: En Islando la vetero tre varias; tial povas esti racie kunporti akvo-
rezistajn vestojn praktikajn en vento kaj pluvo, precipe rilate al la ekskursoj. 
En julio la mezaj temperaturoj estas inter 9 ĝis 13 °C. En julio pasas la plej 
longa tempo inter sunleviĝo kaj sunsubiro, kaj tiam la noktoj estas helaj.
lingvoj: La islanda estas la oficiala lingvo. Multaj kapablas paroli la nordiajn 
lingvojn (la danan, la norvegan kaj la svedan) kaj la anglan.
loka tempo: GMT (UTC + 0). Ne estas somera hor-diferenco en Islando.
Mono: La oficiala mono estas la islanda krono. La moneroj: 1 kr., 5 kr., 
10 kr., 50 kr. kaj 100 kr. Monbiletoj: 500 kr., 1000 kr., 2000 kr. kaj 5000 kr. 
Monŝanĝado eblas en la flughaveno en Keflavík kaj ĉe la bankaŭtomatoj, 
kiuj multnombras tra Rejkjaviko. Preskaŭ ĉiuj hoteloj, restoracioj kaj vendejoj 
akceptas kreditkartojn (Visa, Eurocard/MasterCard kaj American Express).
Elektro kaj varma akvo: La elektra tensio estas 230-volta, kaj la kontaktiloj 
estas rondaj dupolusaj. Ĉiuj domoj en Rejkjaviko estas varmigataj per elsubtera 
varma akvo ankaŭ en la somero, kaj la meza temperaturo endome kutime 
estas inter 18 kaj 22 gradoj. En la urbo troviĝas ankaŭ multaj naĝejoj, same 
varmigataj per elsubtera varma akvo.
telefonado: La prefikso por telefoni de eksterlando al Islando estas +354. 
Por telefoni el Islando al eksterlando: 00 + landa kodo + telefonnumero. 
GSM-poŝtelefona konekto (900 MHz/1800MHz) troviĝas en la plej multaj lokoj.
Grava telefonnumero (polico, fajrobrigado, savobrigado, urĝa medicina 
helpo): 112.
Interreto: Senpagaj retkonektoj disponeblas en la kongresejo kaj en multaj 
aliaj lokoj.
Medikamentoj: Kongresanoj el landoj de la Eŭropa Ekonomia Areo (EEA), 
kiuj uzas preskribitajn medikamentojn, povas kunporti receptojn skribitajn de 
kuracistoj en sia hejmlando. La plej multaj apotekoj funkcias de la 9-a ĝis la 
18-a horo de lundo ĝis vendredo. La apoteko Lyfja, Lágmúla 5 en Rejkjaviko, 
estas malfermita de la 8-a horo matene ĝis la 1-a horo nokte ĉiutage. Telefono: 
533 2300.
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Sanservo: Eksterlandanoj bezonas konfirmilon pri sanasekuro. UEA ne 
respondecas pri asekuro de kongresanoj. Por skandinavaj civitanoj sufiĉas 
vidigi pasporton, sed civitanoj el aliaj EEA-landoj devas havi E-111 ateston. 
Civitanoj el nek skandinavaj nek EEA-landoj devas mem pagi sian tutan 
sanservon.
trinkmono: En Islando oni ne kutimas doni trinkmonon.
trinkakvo: La kranakvo estas trinkebla kaj tre bona.
Enurba trafiko: En Rejkjaviko la solaj publikaj veturiloj estas busoj kaj taksioj. 
Biletaro kun 10 biletoj estas aĉetebla ĉe la busŝoforoj kontraŭ 3000 kronoj.

Loĝado en Rejkjaviko
Ĝeneralaj kondiĉoj de mendoj: La kondiĉoj de mendoj kaj malmendoj estas 
priskribitaj dorsflanke de la mendilo kaj tie ĉi en la Dua Bulteno. Mendante, 
ĉiu kongresano akceptas tiujn kondiĉojn. Bv. nepre legi ilin antaŭ ol plenigi 
kaj sendi vian mendilon.
Loĝado: Kiel unuan loĝdaton oni kalkulas la daton de la alveno al la hotelo 
(ekloĝo); se oni venas iam post noktomezo, kalkuliĝas la dato de la antaŭa 
tago. Kiel lastan daton oni kalkulas la daton de la forlaso de la hotelo (foriro; 
do, la daton de la lasta mateno en la hotelo).
Eniro kaj eliro: Principe eblas okupi ĉambrojn post la tagmezo de la mendita 
dato, kaj necesas forlasi la ĉambrojn antaŭ la tagmezo de la lasta tago. Se vi 
ne okupas ĉambron dum la unua mendita tago, oni nuligas la rezervon kaj 
vi perdas la plenan pagitan sumon por la tuta restadperiodo !
Dulitaj ĉambroj kaj hazarda kunloĝigo: La loĝiga servo ne povas aranĝi 
hazardan kunloĝigon de nekonatoj, pro kio dulitajn ĉambrojn oni disponigas 
nur al duopoj kiuj anticipe interkonsentis pri kunloĝado kaj menciis tion sur 
siaj mendiloj. Oni ĉiam fakturas la koston de plena ĉambro, eĉ se la kunloĝanto 
forestas dum iu(j) tago(j). Por faciligi la trovon de kunloĝanto al homoj kiuj 
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nepre volas loĝi en dulitaj (aŭ plurlitaj) ĉambroj sed ne havas kunloĝanton, 
sur la retpaĝo de la kongreso (http://www.uea.org/kongresoj/uk_2013.html) 
troveblas anonctabulo por tiu celo.
Frueco de la mendo kaj alternativaj mendoj: Ĉar la mendeblaj kapacitoj ne 
estas senlimaj, kaj precipe ĉar la kongreso okazas dum la turisma sezono, 
gravas mendi kiel eble plej frue, kaj ne eblas garantii la plenumon de la 
originala mendo ĉiam laŭ la preciza deziro de la mendanto. Tial ĉe ĉiu 
mendo oni nepre menciu ankaŭ alternativajn loĝvariantojn. El la retpaĝo de 
la kongreso eblas scii, kiuj hoteloj jam estas plenaj.
Pagoj: La mendojn oni traktos nur post la ricevo de la koncerna pago.
ofertataj servoj: Se ne estas menciite alie, la ĉambroj de la hoteloj havas 
klimatizilon, duŝejon (kelkaj ankaŭ bankuvon) kaj necesejon, kaj matenmanĝo 
estas inkluzivigita en la prezo.
limdatoj: La limdato por fari mendojn estas la 1-a de majo 2013. Mendojn 
post tiu dato oni plenumos nur escepte, ĝis la 1-a de junio, kaj nepre kontraŭ 
aparta krompago (40 eŭroj). Eblas malmendi nur ĝis la 25-a de majo 2013 ! 
Pri la ceteraj malmendaj reguloj konsultu la dorsflankon de la mendilo.
Loĝkonfirmo: Minimume unu monaton antaŭ la UK vi ricevos konfirmon 
pri via loĝado, kun detalaj informoj pri via hotelo kaj aliaj kongresaj gravaĵoj.
La prezoj estas en eŭroj (EUR) por unu persono por unu nokto.

Hoteloj
1. Radisson Blu Hotel Saga
Hagatorg, 107 Reykjavík – 20 minutojn piede de la kongresejo

Altklasa hotelo de la fama ĉeno Radisson Blu. Ideala 
hotelo por tiuj, kiuj serĉas komforton. La hotelo havas 
kosmopolitan etoson, du restoraciojn, kaj senpagajn 
saŭnon, kuracbanejon kaj retaliron por la gastoj de la 
hotelo.
Prezo en ĉambro: unupersona 185 EUR, dulita 104 EUR.

2. Icelandair Hotel natura
Nauthólsvegur 52, 101 Reykjavík – 25 minutojn piede de la kongresejo
4-stela hotelo situanta ĉe arbareta regiono en trankvila 
kvartalo apud la maro. Ĵus renovigita, la hotelo havas 
ISO-14001-atestilon, kio garantias ke ĝi estas verda 
hotelo. La eniro al la hotelaj saŭno kaj kuracbanejo 
kostas 10 EUR. Retaliro kontraŭ pago.
Prezo en ĉambro: unupersona 180 EUR, dulita 95 EUR.
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3. Hótel Reykjavík Centrum
aðalstræti 16, 101 Reykjavík – 10 minutojn piede de la kongresejo

4-stela hotelo en historia konstruaĵo rekonstruita kaj 
inaŭgurita en 2005. Ĉiuj ĉambroj estas eskvizite dekoritaj 
kaj havas ĉiujn necesajn ilojn por komforta restado. Retaliro 
kontraŭ pago.
Prezo en ĉambro: unupersona 165 EUR, dulita 102 EUR.

4. Center Hotel Þingholt
Þingholtsstræti 3, 101 Reykjavík – 10 minutojn piede de la kongresejo
Nova dezajnhotelo situanta en trankvila strateto apud la ĉefa 
aĉetstrato de Rejkjaviko. Ĉio troviĝas je piedira distanco de la 
hotelo. La dekoracioj de la ĉambroj estas inspiritaj de la islanda 
naturo. Senpaga retaliro.
Prezo en ĉambro: dulita 78 EUR.

5. Center Hotel Skjaldbreið
laugavegur 16, 101 Reykjavík – 10 minutojn piede de la kongresejo

La hotelo, de la ĉeno Center Hotel, situas sur 
la ĉefa  aĉetstrato de Rejkjaviko. La ĉambroj 
estas dekoraciitaj per varmaj koloroj kaj havas 
ĉiujn necesajn aparatojn por komfortigi la 
restadon. En la atrio sur la tria etaĝo troviĝas 
senpage kafo, teo kaj interreta konekto.

Prezo en ĉambro: unupersona 134 EUR, dulita 80 EUR.

6. Grand Hótel
Sigtún 38, 105 Reykjavík – 25 minutojn piede de la kongresejo
La komforta Grand Hótel situas en trankvila kvartalo apud 
negoc- kaj aĉet centroj. Senpagaj aliroj al la korpoekzercejo 
kaj al interreto.
Prezo en ĉambro: unupersona 161 EUR, dulita 89 EUR.

7. Hótel Frón
laugarvegur 22a, 101 Reykjavík – 10 minutojn piede de la kongresejo

La hotelo troviĝas en la koro de 
Rejkjaviko sur la ĉefa strato. Kafejoj, 
restoracioj, superbazaroj, butikoj, 
teatroj, kinejoj k.a. estas je nur kelkaj 
paŝoj de la hotelo. La ĉambroj estas 
simplaj sed kun la minimumo por ke 
la restado estu plene ĝuinda. Senpaga 
retaliro.
Prezo en ĉambro: unupersona 127 EUR, 
dulita 75 EUR.
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8. Hótel Björk
Brautarholt 22-24, 105 Reykjavík – 15 minutojn piede de la kongresejo

Ideala por tiuj, kiuj serĉas privatecon kaj volas esti apud la 
urbocentro. Ĝi situas je promendistanco de la urbocentro kaj 
ĝia ĉefa strato. Senpaga retaliro.
Prezo en ĉambro: unupersona 125 EUR, dulita 79 EUR.

9. Hótel Cabin
Borgartún 32, 105 Reykjavík – 20 minutojn piede de la kongresejo
Hotelo kun hejmeca etoso kaj modernaj iloj kiuj konektas 
la gastojn kun la mondo. Ĝi situas apud Laugardalur, 
amuziĝejo kun i.a. diversaj naĝejoj. Retaliro kontraŭ pago.
Prezo en ĉambro: unupersona 86 EUR, dulita 50 EUR, trilita 
45 EUR.

10. Hotel Garður
Hringbraut 29, 101 Reykjavík – 15 minutojn piede de la kongresejo

Situante en la kampuso de la Rejkjavika 
Universitato, Hotel Gardur havas komunajn 
kuirejon kaj vestaĵlavejon; ankaŭ la necesejoj kaj 
duŝejoj estas komunaj. Senpaga interretkonekto 
kaj 24-hora akceptejo. Ĉiuj ĉambroj estas simple 
dekoraciitaj kaj havas aŭ urban aŭ ĝardenan 
vidon.

Prezo en ĉambro: unupersona 83 EUR, dulita 52 EUR, trilita 42 EUR.

11. Amasloĝejo ĉe Hagaskóli
Hagaskóli, Fornhaga 1, 107 Reykjavík – 25 minutojn piede de la kongresejo
La dormado estas surplanke en klasĉambroj. Ĉiu persono devas mem kunporti 
dormsakon, sapon, klozetpaperon kaj aliajn higienajn produktojn ! Necesejo en 
la lernejo, duŝado en la gimnastikejo de la lernejo dum la matenoj. En la lerneja 
areo (ene de la konstruaĵo kaj sur ties ĝardeno/placo) estas strikte malpermesite 
konsumi alkoholaĵojn kaj fumi ! Matenmanĝo ne estas inkluzivigita.
Prezo por persono: 9 EUR.

Antaŭ- kaj postkongresaj ekskursoj
La antaŭ- kaj postkongresa ekskursoj ebligos al siaj partoprenantoj havi 
plenan trarigardon de la fascina Islando. Dum la antaŭkongresa ekskurso oni 
konatiĝos kun la belega suda parto de la lando – i.a. vulkanoj, glaĉeroj kaj 
vulkana insulo. Dum la postkongresa ekskurso oni konatiĝos kun la fascina 
norda parto de la insulo, kiel ekzemple Akureyri, akvofaloj, valoj kaj aliaj 
aspektoj de ĝia unika naturo.
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La prezoj inkluzivas:
– restadon en komfortaj hoteloj (3- aŭ 4-stelnivelaj);
– matenmanĝojn kaj, se indikite, ankaŭ lunĉojn;
– transporton per komfortaj klimatizataj turismaj busoj;
– ankaŭ transporton per boato, ĉaro aŭ alia transportilo kie indikite;
– enirbiletojn al la muzeo Skógar, la Þorvaldseyri-vulkancentro, kaj la 
ekspoziciejo Þórbergssetur en la antaŭkongresa ekskurso;
– enirbiletojn al ĉevalprezentado ĉe Skagafjörður, Haringa Muzeo kun 
bongustaj manĝaĵetoj islandaj, kaj Balena rigardekskurso ĉe Húsavík en la 
postkongresa ekskurso;
– Esperantajn ĉiĉeronojn.
La prezoj ne inkluzivas:
– ekstrajn elspezojn en la hoteloj, ekz. telefonvokojn;
– vespermanĝojn;
– trinkaĵojn;
– ekstrajn programerojn dum la ekskurso;
– krommonon.
La nombro de partoprenantoj estas maksimume 30 personoj, kaj en la antaŭ-
kongresa kaj en la postkongresa ekskurso. Se estos malpli ol 30 partoprenantoj 
en iuj ekskursoj, la prezoj altiĝos aŭ la koncernaj ekskursoj estos nuligitaj. 
En tiaj okazoj la mendintoj estos ĝustatempe informitaj pri tio.

Antaŭkongresa ekskurso

A1	 Vulkanoj	kaj	glaĉeroj	–	Sudo	de	Islando
15-a – 19-a de julio, 5 tagoj /4noktoj

15.07 Alveno al la internacia flughaveno de Rejkjaviko ĉe Keflaviko (KEF), 
transporto al la hotelo kaj tranokto.

16.07 Matenmanĝo kaj forvojaĝo al la sudo de la insulo preter la montebenaĵo 
Hellisheiði kaj preter la vilaĝo Hveragerði, konata kiel produktanto de 
fruktoj, legomoj kaj verdaĵoj, al Skógar kaj al la akvofalo Skógafoss. 
Vizito al la bieno Þorvaldseyri, situanta ĉe la bazo de la fama vulkano 
Eyjafjallajökull, kiu laste erupciis en 2010, kaj kie troviĝas familia 
vizitcentro kiu montras 20-minutan filmon pri tiu spektakla natura 
okazaĵo. Lunĉo. Sekva halto estos ĉe la popola muzeo Skógar. Daŭrigo 
al la glaĉero Sólheimajökull. Tie tiuj kiuj deziras, povas, kontraŭ aparta 
pago, promeni sur la glaĉero. Enhoteliĝo kaj tranokto.

17.07 Matenmanĝo kaj ekveturo preter la eksa katolika monaĥejo ĉe Kirk-
jubæjarklaustur survoje al la Nacia Parko Skaftafell, kie tuj apude 
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troviĝas la plej granda glaĉero de Eŭropo, Vatnajökull. La glaĉero estas 
la ĉefa allogaĵo en la pejzaĝo sed ne la sola: la islanda naturo ankaŭ 
ĉi tie sin bele ornamas. Daŭrigo al la laguno Jökulsárlón, kie enormaj 
glacimontoj flosas. Lunĉo. Pluveturo al la Centro Þórbergssetur en 
la bieno Hali, kie troviĝas ekspozicio dediĉita al la fama kaj renoma 
islanda verkisto kaj esperantisto Þórbergur Þórðarson. Reveno al la 
hotelo kaj tranokto.

18.07 Matenmanĝo kaj ekvojaĝo laŭlonge de la suda marbordo al la haveno 
Landeyjarhöfn. Tridek-minuta pramŝipa transporto ĝis la insulo 
Heimaey, la plej granda de la insularo Vestmannaeyjar, konsiderata 
la Pompejo de la nordo pro la detruo de duono de la vilaĝo sur la 
insulo kaŭze de erupcio de la vulkano Eldfell. Pieda (!) promenado tra 
la insulo; rigardo al fraterkuloj (marpapagoj) ĉe Stórhöfði, piedirado 
ĝis la supro de kratero de vulkano erupciinta antaŭ nur kelkaj jaroj, 
kaj esploro de la flaŭro en la novformita lafa kampo. Post lunĉo oni 
esploros la insulon libervole. Reveno al la hotelo kaj tranokto.  
Bv. atenti ke, kaze de malbona vetero kaj neeblo iri ĝis la insulo, 
estos proponata alternativa programo ĉe la vulkano Katla kaj lageto 
ĉe vilaĝo Laugarvatn.

19.07 Matenmanĝo kaj ekveturo por viziti gejserojn, i.a. Geysir kaj Strokkur, 
kiu ŝprucigas la varmegan akvon ĝis ĉirkaŭ 30 metrojn alte. Daŭrigo al 
Gullfoss, unu el la plej impresaj akvofaloj de Islando. Lunĉo. La sekva 
halto estos ĉe la Nacia Parko Þingvellir, en la Unesko-listo de naturaj 
heredaĵoj. En Þingvellir, kiu troviĝas apud la plej granda islanda lago 
kaj inter du kontinentaj tektonplatoj, troviĝas la loko de la unua islanda 
parlamento, kiu kunsidis tie jam ekde la jaro 930 ĝis 1798. Pluveturo 
al Rejkjaviko kaj fino de la servoj.

Prezoj: Loko en ĉambro: unupersona 890 EUR, dulita 710 EUR.
Se necese la kongresa fako povas helpi mendi ekstra(j)n nokto(j)n en Rejkjaviko antaŭ 
la ekskurso. Bv. kontakti nin se tio necesos.
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Postkongresa ekskurso

P1	 Akureyri,	fjordo,	fiŝistaj	vilaĝoj	kaj	unika	naturo	–	
Nordo	de	Islando

28-a de julio – 1-a de aŭgusto, 5 tagoj /4 noktoj

28.07 Matena forveturo preter la regiono Borgarfjörður al la urbo Borgarnes 
kaj daŭrigo preter la platregiono Holtavörðuheiði al la vilaĝo Blönduós, 
konstruita sur ambaŭ flankoj de la rivero Blanda. Pluiro al Skagafjörður 
por enkonduko al la unika islanda ĉevalraso, kiu havas kvin manierojn 
iri (aliaj ĉevalrasoj havas nur tri aŭ kvar): piediro, troto, troteto, amblo 
kaj galopo. Daŭrigo preter majestaj montoj kaj mallarĝaj pasejoj ĝis 
Akureyri, la dua plej granda urbo en Islando. Lunĉo. Urba rigardado, 
i.a. al la botanika ĝardeno. Enhoteliĝo kaj tranokto.

29.07 Matenmanĝo kaj foriro por konatiĝi kun la areo ĉirkaŭ la lago Mývatn. 
Vizito ĉe la pasejo Námaskarð kun ĝiaj bolantaj kotlagetoj kaj belegaj 
koloroj. Esplorado de la naturo ĉe la lago Mývatn, inkluzive de la unikaj 
lafaj formiĝoj ĉe Dimmuborgir kaj la pseŭdokrateroj ĉe Skútustaðir. 
Konatiĝo kun naturaj banejoj, unu el ili loko kie koncentriĝas, laŭdire, 
la plej granda kvanto de anasaj specioj en la mondo. Pluiro preter la 
akvofalo Goðafoss. Lunĉo ĉe restoracio apud bieno, kiun eblos viziti, 
kaj reveno al Akureyri por tranokti.

30.07 Matenmanĝo kaj ekvojaĝo tra la tunelo Héðinsfjörður, malfermita en 
2010, kiu nun mallongigas la vojaĝon inter Akureyri kaj la haringa 
fiŝista vilaĝo Siglufjörður ĝis nur 80 km. La vilaĝo situas meze de 
splenda fjordo inter krutaj montoj. Alveno kaj vizito de la renoma kaj 
premi-gajninta muzeo pri la Haringa Erao. Tie eblos gustumi kelkajn 
lokajn haringojn kaj aliajn islandajn manĝaĵetojn. Pluvojaĝo preter la 
fiŝistaj vilaĝoj Ólafsfjörður kaj Dalvík. Reveno al Akureyri kaj tranokto.
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31.07 Matenmanĝo kaj veturo al Dettifoss, la plej impona akvofalo en Eŭropo, 
situanta en la majesta kanjono Jökulsárgljúfur. Konatiĝo, en la Nacia 
Parko Ásbyrgi, kun enorma kanjono en formo de hufumo, kiu, laŭ la 
legendoj, estis formita de Sleipnir, la okpieda ĉevalo de la dio Odino. 
Pluvojaĝo laŭlonge de la belega duoninsulo Tjörnes al la vilaĝo 
Húsavík. Lunĉo. Vespera aŭ malfrutagmeza ekskurso por rigardi 
balenojn. Reveno al Akureyri kaj tranokto.

01.08 Matenmanĝo, elhoteliĝo kaj reveno al Rejkjaviko laŭ la plej mallonga 
vojo, preter la altebenaĵo Kjölur. Dum la vojaĝo ni renkontos Hveravellir, 
kolorplenan varmakvan regionon inter la glaĉeroj Langjökull kaj 
Hofsjökull. Lunĉa skatolo distribuita en la buso.Vespera alveno al 
Rejkjaviko kaj fino de la servoj.

Prezoj: Loko en ĉambro: unupersona 1180 EUR, dulita 960 EUR.
Ekstraj noktoj en Rejkjaviko en Hótel Cabin. Loko en unupersona ĉambro 
86 EUR; dulita 50 EUR.

Dumkongresaj ekskursoj
Kiel mendi ekskursojn?
Bv. tralegi la priskribojn atente kaj elekti. Post la elekto, plenigu klare kaj 
atente (preslitere) la koncernan parton de la mendilo kaj sendu ĝin samtempe 
kun via pago al Roterdamo. Prefere uzu la retan mendilon. Se en via lando 
estas kongresa peranto, vian mendon/pagon vi povas sendi al ŝi aŭ li. Por 
malmendoj validas la kondiĉoj presitaj dorsflanke sur la mendilo. Bv. ĉiam 
sendi la mendilon kaj pagon al la sama adreso, t.e. instanco.
Ĝeneralaj kondiĉoj
Ĉar ĉiuj ekskursoj dependas de minimumo da partoprenantoj, la organizantoj 
rezervas al si la rajton eventuale nuligi iujn ekskursojn, pri kio ni klopodos 
averti kiel eble plej frue antaŭ la kongreso, kun propono de eblaj alternativoj.

Ĉiuj ekskursoj startas de antaŭ la kongresejo (Harpa). Klopodu veni dek 
kvin minutojn antaŭ la indikita starthoro de la ekskurso. Ĉiujn ekskursojn 
akompanos esperantlingvaj interpretistoj. Ili ne estas profesiaj ĉiĉeronoj sed nur 
bonvolaj helpantoj; bv. indulgi ilin per pacienco kaj samideana komprenemo. 
Ili faros sian plejeblon por bone servi al vi. Ĉiuj prezoj estas en eŭroj (EUR).

Kun la kongresaj dokumentoj ĉiuj mendintoj ricevos koverton kun la biletoj 
de la menditaj kongresaj ekskursoj. Sur la biletoj estos bazaj informoj pri la 
ekskurso (dato, horo, buso), kiuj eventuale povos malsami ol tiuj presitaj en la 
Dua Bulteno. Kaze de malsameco validas la informoj sur la biletoj. Ne forgesu 
preni ŝirmilon kontraŭ la suno, vento kaj eventuale pluvo. La vetero en Islando 
povas rapide ŝanĝiĝi de varmo al malvarmo. Bv. noti ke la tereno en kelkaj 
ekskursoj povas esti netaŭga por homoj kun marŝhandikapoj. La priskribo 
de la ekskurso kutime mencias tion.
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Servoj inkluzivigitaj:
– ĉiĉeronado de loka turisma servo kaj esperantlingva interpretisto;
– vojaĝo per altkvalitaj busoj;
– enirbiletoj de la vizitataj lokoj.

Tuttagaj ekskursoj
La tuttagaj ekskursoj okazos precipe en merkredo, la 24-a de julio, sed 
ankaŭ en aliaj tagoj. La prezoj inkluzivas enirbiletojn kaj, se indikite, lunĉon. 
La trinkaĵoj neniam estas inkluzivigitaj. Ĉiuj ekskursaj busoj estas altkvalitaj 
kaj klimatizataj.

E1	 Ora	Cirklo
Lundo kaj merkredo 8h00 – 17h00 Prezo: 63 EUR

Dum tiu ĉi ekskurso vi konatiĝos kun tri el la plej elstaraj turismaj allogaĵoj 
de Islando, nome la akvofaloj de Gullfoss, unu el la plej impresaj de la 
tuta Eŭropo; la Granda Gejsero (kiu donis sian nomon al ĉiuj aliaj gejseroj 
tra la mondo) kaj ĉirkaŭaĵo, kun la eblo admiri la ŝprucegon de la gejsero 
Strokkur, ĉ. 30 metrojn altan; kaj la nacia parko Þingvellir, situanta ĉe la lago 
Þingvallavatn, la plej granda lago de Islando. En Þingvellir, unu el la naturaj 
heredaĵoj de Unesko,  troviĝas la kanjono formita de la fordivido de la eŭropa 
kaj amerika tektonplatoj. Tio ĉi estas unu el la plej gravaj lokoj en la islanda 
historio, ĉar tie kunsidis la malnova islanda parlamento, Alþing, kio okazis 
ĉiujare inter 930 kaj 1798. Lunĉo inkluzivigita.

La matena irado estos tra la Hellisheiði-ebenaĵo preter Hveragerði, konata 
kiel la vitrodoma vilaĝo. La reveno al Rejkjaviko estos tra la Mosfellsheiði-
ebenaĵo.



13

E2	 Sudmarborda	aventuro
Mardo kaj merkredo 8h00 – 19h00 Prezo: 81 EUR

La ideala ekskurso por naturŝatantoj ! Matena vojaĝo preter etaj vilaĝoj kaj 
bienoj, kun daŭra vido al montoj, inter ili Hekla, la plej aktiva vulkano en 
Islando, kaj de la fama Eyjafjallajökull. La vojaĝo trairos ankaŭ la regionon 
de la plej klasika islanda sagao, la Sagao de Njal, kiu jam aperis en Esperanto 
tradukita de Baldur Ragnarsson. Halto ĉe la impresaj akvofaloj Seljalandsfoss 
kaj Skógarfoss. Daŭrigo kaj preterpaso ĉe Dyrhólaey, klifo kun “pordo” en sia 
mezo. Lunĉo en la vilaĝo Vík inkluzivigita. Revene al Rejkjaviko, halto por 
admiri la krutajn ĉemarajn klifojn kie marbirdoj nestas.

E3	 Stykkishólmur	–	Borgarfjörður 
kun	Breiðafjörður-boatekskurso

Merkredo 8h30 – 18h00 Prezo: 155 EUR

La duoninsulo Snæfellsnes estas unu el la plej ĉarmaj regionoj de Islando, 
kun la glaĉero Snæfellsjökull majeste kovranta ĝian pinton. Preter Borgarnes 
la ekskurso iros en la distrikton Mýrar, de kie eblos aprezi la ne plu 
aktivan vulkanon Eldborg. Daŭrigo al Stykkisholmur en la norda flanko 
de la duoninsulo, kie oni enŝipiĝas por iri al la golfo Breiðafjörður. Dum 
la boatveturado oni rigardos la riĉan birdan faŭnon, unikajn rokformiĝojn 
kaj senfinajn insulojn kaj ŝerojn. Eblos rigardi de kelkaj metroj fraterkulojn 
nestantajn en siaj nesttruoj kaj aliajn lokajn birdojn. Kun bonŝanco oni vidos 
ankaŭ fokojn. La ĉefa punkto de la ekskurso estos kiam oni levos al la 
ŝipo fiŝkaptilan reton. Tiuj kiuj deziras, povos gustumi moluskojn. Post la 
boatveturo lunĉo en loka restoracio, inkluzivigita.

Pluiro al la distrikto Borgarfjörður, kie oni haltos por vidi Deildartunguhver, 
la plej fortan gejseron en Eŭropo, kaj la belajn akvofalojn Hraunfossar, de kie 
la akvo fluas sub la lafon.
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E4	 Gronlando	–	Kulusuk
Merkredo 8h30 – 19h00 Prezo: 545 EUR

Kulusuk, nur 100-minutan flugon for de Rejkjaviko, estas malgranda setlejo sur 
roka insuleto, inter montoj en la formo de segildentoj kaj fjordoj, en la oriento de 
Gronlando, preskaŭ ĉiam ĉirkaŭita de glacimontoj. Ĝi estas perfekta loko por 
enkonduko al la vivmaniero en la Ammassalik-areo, ĉe la Arkta Oceano. Inter 
la loĝantaro de Kulusuk (ĉirkaŭ 360 inuitoj) troviĝas la plej lertaj metiistoj de la 
regiono. Iliaj tupilaks (ŝamanismaj statuetoj) estas de bonega kvalito. La tradiciaj 
ĉasado kaj fiŝkaptado daŭre estas nepra parto de ilia vivo. Se la vetero 
permesos, okazos demonstrado de kajaka navigado kaj pra-tamburada danco. 
Flugante de Kulusuk reen al Rejkjaviko oni povos admiri la unikan vidaĵon 
de la enormaj glaĉeroj kaj glacimontoj. Jen perfekta okazo viziti Gronlandon ! 
 Bv. atenti :
– Kaze ke ne eblos iri al Kulusuk pro la loka vetero, la pagita sumo estos 
redonita aŭ estos proponite partopreni la ekskurson en alia tago.
– En Kulusuk la ekskurso estos nur piedira ! Tamen la flughaveno kaj la 
setlejo ne estas tro for unu de la alia.
– Ni rekomendas al la partoprenantoj surhavi bonajn promenbotojn.
– La partoprenantoj ricevos lunĉoskatolojn.
– Nepre kunporti vian pasporton.
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E5	 Sagaa	Cirklo
Merkredo kaj vendredo 8h00 – 17h00 Prezo: 83 EUR

La ekskurso portos vin al la tutmonde famaj lokoj de unu el la plej famaj 
islandaj sagaoj, kie vi povos sekvi la paŝojn de la vikingaj batalantoj kaj de 
la poetoj Egill Skallagrímsson kaj aliaj personoj de la sagao en Borgarfjörður. 
La Sagao de Egill estas unu el la plej gravaj islandaj sagaoj kaj jam aperis 
Esperante en traduko de Baldur Ragnarsson. En Borgarnes vizito al la islanda 
ekloĝiĝa centro. Daŭrigo al Reykholt, la hejmloko de Snorri Sturluson, 
la plej signifa nordia poeto kaj historiisto de la mezepoko, kie oni vizitos 
Snorrastofa, kulturcentron memore al Snorri. Pli landinterne estas la akvofaloj 
de Hraunfossar kaj Barnafossar. Lasta halto estos ĉe Deildartunguhver, la plej 
potenca gejsero en Eŭropo. Lunĉo inkluzivigita.

Duontagaj ekskursoj

D1	 Urba	rigardado	tra	Rejkjaviko
Dimanĉo 13h00 – 16h00
Mardo  9h00 – 12h00 Prezo: 26 EUR

Jen okazo konatiĝi kun la plej norda ĉefurbo en la mondo. En Rejkjaviko vivas 
pli ol triono de la islanda loĝantaro. Oni vidos la malnovan urbocentron; la 
parlamentejon; la havenon; la katredalon; La Perlon (Perlan); Höfði, kie en 
1986 la ŝtatestroj de Usono kaj Sovetunio kunsidis; kaj la faman preĝejon 
Hallgrímskirkja, kiu iĝis simbolo de Rejkjaviko. La ekskurso preterpasos la 
riveron de salmoj, kiu indikas ke la urbo daŭre estas senpolua; la subĉielan 
folkloran muzeon Árbæjarsafn; la plej grandan nekovritan naĝejon de la urbo, 
hejtatan de la natura varma akvo subgrunda; kaj la muzeon de skulptaĵoj de 
Ásmundur Sveinsson. Vizito al la Nacia Muzeo.
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D2	 Reykjanes-duoninsulo	kaj	Blua	Laguno
Lundo  9h00 – 14h00
Mardo 13h00 – 18h00 Prezo: 69 EUR

Veturo al la duoninsulo Álftanes, kie troviĝas la rezidejo de la islanda 
prezidento. Vizito al la ĉarma loka preĝejo. Daŭrigo al Hafnarfjörður, kiu 
situas sur malnova lafa vojo. Pluiro al la lago Kleifarvatn, situanta en fascina 
medio simila al luna pejzaĝo. En la suda parto de la lago troviĝas Krísuvík, 
geoterma areo kun potencaj akvoŝprucoj. Preterpasinte la urbon Grindavík 
oni alvenos ĉe la Blua Laguno, mirindaĵo de la naturo kun varma akvo riĉa 
je mineraloj meze de nigra lafa kampo. La granda koncentriĝo de siliko 
kaj aliaj mineraloj donas al la laguno la specifan bluan koloron. Estos eblo 
eniri la akvon, do bv. kunporti naĝvestaĵon. Unu bantuko por persono estos 
disponigita surloke.
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D3	 Balena	rigardado
Lundo kaj ĵaŭdo 9h00 – 12h00 Prezo: 60 EUR

Fascina ekskurso per kiu oni havas la eblon vidi kelkajn balenspeciojn, 
delfenojn kaj porkocetojn. Dum la navigado oni preterpasos kelkajn insuletojn 
kun marbirdoj, i.a. fraterkuloj.

D4	 Ĉevala	rajdado
Ĵaŭdo 13h00 – 15h00 Prezo: 66 EUR

Veturo al centro de ĉevalrajdado, surmeto de protektiloj kaj sekurecaj 
surmetaĵoj, kaj konatiĝo kun la unika islanda ĉevalraso. Oni rajdos en belega 
naturo preterpasante tipajn islandajn kanjonojn kaj grotojn. Taŭga kaj por 
komencantoj en la arto rajdi ĉevalojn kaj por tiuj kun sperto en tiu arto.
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D5	 Fajra	Ringo
Ĵaŭdo kaj vendredo 9h00 – 14h00 Prezo: 47 EUR

Dum la ekskurso oni konatiĝos kun la plej medi-amika maniero produkti 
energion. Ĉirkaŭirante la aktivan vulkanon Hengill, kiu tamen laste erupciis 
antaŭ ĉirkaŭ 2000 jaroj, situanta nur kelkajn kilometrojn de Rejkjaviko, oni 
vidos la diversajn varmakvajn fontojn kaj plenkolorajn vaporfontojn dise 
tra la regiono. La 803 metrojn alta vulkano kaj varmsistemo kovras areon 
de ĉirkaŭ 100 kvadrataj kilometroj. Hengill produktas impresan kvanton da 
energio, kaj hidroterme kaj geoterme, liverante al la apudaj urboj elektron 
kaj varman akvon. Vizito al la geoterma uzino de Hellisheiði, kie oni lernos 
i.a. pri la tekniko utiligata por produkti la energion kaj pri la historio de 
la regiono. Daŭrigo al Hveragerði, urbo situanta ĉe la pinto de la malnova 
magma ĉambro, kie oni vidos la multnombrajn varmakvajn fontojn en tiu 
unika eta komunumo. Promeno tra la urbeto kaj en ĝia vitrodomo. Lunĉo. 
Veturo laŭlonge de la rivero Sogið preter Ljósafoss, hidroelektrejo funkcianta 
ekde 1937, al Þingvellir, en la listo de protektitaj lokoj de Unesko, kie ekestis 
la unua parlamentejo en Islando kaj kie du kontinentoj kuniĝas (la eŭropa 
kaj amerika). Konatiĝo kun la belega areo kaj ĝia historio.

Semajna skemo de ekskursoj
t = tuttaga ekskurso; M = duontaga ekskurso matene; P = duontaga ekskurso 
posttagmeze.

Sab 20/07 Dim 21/07 lun 22/07 Mar 23/07 Mer 24/07 Ĵaŭ 25/07 Ven 26/07 Prezo

E1 Ora Cirklo t t  63 EUR

E2 Sudmarborda aventuro t t  81 EUR

E3 Stykkishólmur – Borgarfjörður t 155 EUR

E4 Gronlando – Kulusuk t 545 EUR

E5 Sagaa Cirklo t t  83 EUR

D1 Urba rigardado P M  26 EUR

D2 Reykjanes – Blua Laguno M P  69 EUR

D3 Balena rigardado M M  60 EUR

D4 Ĉevala rajdado P  66 EUR

D5 Fajra Ringo M M  47 EUR
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Bankedo
La bankedo okazos en Reykjavík Restaurant (Vesturgata 2, 101 Rejkjaviko), 
lundon la 22-an de julio je 19h30.

Antaŭplado

Mara fantazio 
(miksaĵo de kuiritaj pandaloj, omaroj, mituloj kaj ostroj)

Vegetara antaŭplado
Frititaj fromaĝoj kun kradrostita pano kaj freŝa salato

Ĉefplado
Pasteĉo kun ŝafida fileo ruĝvinglazurita kaj radiklegomoj

Vegetara ĉefplado
Kiŝospeca torto kun tomata spicita saŭco kaj kradrostitaj asparagoj

Pasteĉo kun radiklegomoj kaj hordeo kun ajla saŭco

Deserto
Vanila parfeo kun framba saŭco

Trinkaĵoj
Unu glaso da blanka aŭ ruĝa vino aŭ biero aŭ gastrinkaĵo

(aldonaj trinkaĵoj estos pagendaj rekte al la restoracio)

Kafo aŭ teo

Prezo: 55 EUR
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Provizora programo
Ĉi tie aperas nur la plej gravaj programeroj. La Estraro de UEA rezervas al si 
la rajton fari ŝanĝojn.
Sabato, 20 julio. Malfermo de la kongresejo je 9h00. Alveno de la kongresanoj 
kaj registriĝo. Disdonado de dokumentoj. Komitato de UEA. Unuafojaj 
Kongresanoj. Libroservo. Movada Foiro/Interkona Vespero. Giĉetoj funkcias 
ĝis 18h00.
Dimanĉo, 21 julio. Solena Inaŭguro (10h00). Libroservo. Inaŭguro de IKU/
AIS. Ekumena Diservo. Kongresa Temo. Islanda Eksprese. Nacia Vespero.
lundo, 22 julio. Libroservo. Kleriga Lundo. Komitato de UEA. IKU-prelegoj. 
Paroligaj Kursoj. Islanda Eksprese. Bankedo. Kongresa Balo.
Mardo, 23 julio. Libroservo. Tago de la Lernejo. IKU-prelegoj. Kongresa Temo. 
Nova Estraro Sin Prezentas. Islanda Eksprese. Paroligaj Kursoj. Landa Agado. 
Delegita Reto. Societo Zamenhof. Teatro.
Merkredo, 24 julio. Tuttagaj ekskursoj. Kongresejo fermita.
Ĵaŭdo, 25 julio. Libroservo. Tago de la Libro. IKU-prelegoj. Kongresa Temo. 
Esperantologia Konferenco. Belartaj Konkursoj. Paroligaj Kursoj. Centra 
Oficejo Respondas. Urba Akcepto (por invititoj). Koncerto.
Vendredo, 26 julio. Libroservo. Komitato de UEA. IKU-prelegoj. Paroligaj 
Kursoj. Faka Forumo. Aŭkcio. Venontaj UK-oj. Internacia Arta Vespero.
Sabato, 27 julio. Solena Fermo (10h00). Libroservo (ĝis 14h00). Fermo de la 
kongresejo (14h00).
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Programeroj dum UK
 KER-ekzamenoj de UEA je tri niveloj. La ekzamensistemo de 

UEA laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro funkcias ekde 
januaro 2009. En la kongreso okazas ĉiam la ĉefa ekzamensesio 
de la jaro, tial ankaŭ en Rejkjaviko estos eblo trapasi la 
ekzamenojn je ĉiuj tri niveloj – B1, B2 kaj C1.

Ekzameniĝi eblas ne nur en la kompleta formo, sed ankaŭ 
en unu el la ekzamentipoj: skriba aŭ parola.

La ekzamensistemo estas ellaborita baze de la manlibro de la Konsilio de 
Eŭropo: Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj: lernado, instruado, pritaksado. 
La sukcesaj trapasintoj de la ekzameno ricevos kvarlingvan (Esperanto, angla, 
franca kaj germana) diplomon, eldonitan de ITK, la ŝtate agnoskita, plej granda 
ekzamencentro de Hungario.

La plurhoraj skribaj sesioj kaj la aŭdkomprena parto de la ekzameno okazos 
vendredon, la 26-an de julio, fruposttagmeze. Por la parola parto (20-minuta 
individua sesio) oni povas elekti tempon laŭ la vico de la aliĝoj, jam antaŭ 
la UK aŭ surloke.

Aliĝi al la ekzamenoj eblos ankoraŭ dum la kongreso, sed por la parola 
parto la ekzamenebloj estas limigitaj. Ju pli frua aliĝo, des pli granda ŝanco 
ricevi ekzamenlokon.

La ekzamenkotizoj estas diversaj, laŭ la landkategorioj de la membrokotizoj 
de UEA. La kotizo pageblas per antaŭa ĝiro al la UEA-konto, aŭ surloke ĉe 
la kongresa kaso.

Interesiĝantoj povas peti ekzamenspecimenojn kaj helpon ĉe la teamo de 
www.edukado.net.

Pliajn informojn pri la ekzameno (postuloj, prezoj, statistiko, specimenoj, 
aliĝilo ktp) legu kaj akiru:

– en la libro Esperanto de nivelo al nivelo ;  
– ĉe http://edukado.net/ekzamenoj/ker ;  
– aŭ petu ĉe ker-ekzamenoj@edukado.net  .

Paroligaj kursoj kun edukado.net. Kiel jam de pluraj  
jaroj la porinstruista retejo edukado.net denove gvidos 
paroligajn kursojn por la partoprenantoj de la UK. La du 
paralelaj kursoj – kiuj okazos dufoje tage dum kvar tagoj de la UK-semajno, 
do entute ok fojojn – estas celataj por komencantaj (A1, A2) kaj meznivelaj 
(B1, B2) parolantoj de la internacia lingvo. Ankaŭ observantoj de la instrulaboro 
estas bonvenaj. La kursmaterialo por komencantoj estas la eldonaĵo Poŝamiko 
(5 EUR); en la alia nivelo oni estos petata kontribui al la kopikostoj. Antaŭa 
aliĝo ne estas bezonata. La programojn gvidos la konataj Esperanto-pedagogoj 
s-ino Katalin Kováts kaj s-ro Sylvain Lelarge.



22

Kiu kongresas kiam kaj kie?
69-a Internacia Junulara Kongreso (IJK), 19-a – 26-a de aŭgusto 2013 en la 
kibuco Afikim (proksime de la Lago de Galileo), Israelo. Informoj en la TTT-
ejo http://www.esperanto.org.il/ijk2013.html kaj ankaŭ ĉe TEJO/IJK, Nieuwe 
Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando; √+31 10 436 1044 ; 
roficejo@tejo.org. 
46-a IlEI-Konferenco, 12-a – 18-a de julio 2013 en Herzberg-Sieber, Germanio. 
La temo de la konferenco: “Dumviva lernado: instruado de Esperanto al ĉiuj 
generacioj”. Pliaj informoj, kotizoj kaj aliĝilo troviĝas en la TTT-ejo de ILEI: 
ilei.info.

Ĝeneralaj informoj
Disdonado de propagandiloj kaj informiloj. Universala Kongreso estas la 
plej bona okazo por informi la movadan publikon pri iu nova iniciato, pri 
specialaj agadoj de via faka asocio, por reklami novan eldonaĵon aŭ revuon, 
fari donacon al ĉiuj kongresanoj, por anonci iun renkontiĝon, kursaron, varon. 
La plej efika maniero estas enmeti la informilon en dokumentujon kiun ricevas 
ĉiu kongresano. Tiu servo estas aparte pagenda (275 eŭroj), kaj necesas peti 
permeson de la Estraro de UEA por disdonado (bv. kontakti la CO de UEA). 
Neniu dokumento rajtas esti distribuata en la kongresejo sen permeso de la 
Estraro.
Salonmendoj kaj standoj (budoj). Ĉiuj fakaj asocioj konataj al UEA ricevas 
mendilon por havi salonon por sia kunveno dum la UK, se ili tion bezonas. 
Salonmendoj devas atingi la Centran Oficejon ĝis la 31-a de marto de la 
kongresa jaro. Malfruajn mendojn oni traktas malprioritate, kaj eblas postuli 
por ili ekstran lupagon. Salonon por kunveno ne povas mendi individuo 
(ekz. por prelego), sed nur asocioj. Se via asocio ankoraŭ ne ricevis la mendilon, 
bv. peti ĝin ĉe la konstanta adreso. Asocioj, movadoj, firmaoj, eldonejoj, revuoj 
aŭ grupoj, kiuj volas aparte efike informi kongresanojn, disdoni broŝurojn, 
kolekti kotizojn k.s. povas mendi budon (standon) dum la kongreso (400 eŭroj). 
Tiujn budojn oni ne rajtas uzi por tute komercaj celoj (rekta vendado de libroj, 
insignoj k.s.), sed ja por kolekti mendojn.
Kongresa libroservo. Universala Kongreso estas okazo ankaŭ por aktualigi 
vian bibliotekon, aĉetante en la plej riĉa E-vendejo de la jaro: la Kongresa 
Libroservo. Multaj novaj libroj estos unuafoje lanĉitaj en la Kongresa 
Libroservo, en kiu plurajn titolojn eblos aĉeti ankaŭ kun speciala rabato. 
La Kongresa Libroservo havas ekskluzivan rajton vendi librojn kaj aliajn 
esperantaĵojn dum la UK. Se vi aŭ via asocio volas vendigi viajn eldonaĵojn, 
necesas ke vi ofertu ilin al la Libroservo de UEA (CO) minimume du monatojn 
antaŭ la kongreso.
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Pagmanieroj. Estas diversaj kontoj kaj manieroj per kiuj oni povas pagi 
siajn kongresajn mendojn. Elektu tiun kiu estas por vi la plej oportuna kaj 
plej malkara. Tamen bv. noti ke la plej sekura kaj rapida vojo estas poŝta aŭ 
banka monĝiro. Se vi mendas proksime al la limdatoj, bv. ankaŭ noti ke pagoj 
al poŝtaj kontoj ekster Nederlando (Germanio, Svedio k.s.) povas foje daŭri 
eĉ unu monaton. Nepre konsideru malfermon de konstanta konto ĉe UEA, 
ĉar tio havas plurajn avantaĝojn. Bonvolu ĉiam sendi pagojn kaj rilatajn 
mendilojn al la sama instanco. Kotizojn kaj donacojn al la bonfaraj kasoj oni 
prefere pagu al la landa peranto (vidu la liston de la oficialaj perantoj sur la 
interna dorskovrilo).

Pagojn por loĝigo, ekskursoj kaj bankedo faru rekte al Universala Kongreso 
de Esperanto en unu el la jenaj manieroj:
– poŝta ĝirkonto: nederlanda konto 62 73 37 je la nomo de Universala 
Kongreso de Esperanto en Rotterdam. IBAN-numero: NL96INGB0000627337, 
SWIFT (BIC)-kodo: INGBNL2A.
– banko: per banka ĝiro al konto 42.69.01.444 je la nomo de Universala 
Kongreso de Esperanto ĉe ABN-AmRo Bank, Rotterdam. IBAN-numero: 
NL86ABNA0426901444. SWIFT (BIC)-kodo: ABNANL2A.
– UEA-konto: personoj kun sufiĉa bonhavo ĉe UEA povas sendi mendilojn 
kaj peti debeton al sia persona konto.
– monbiletoj: oni povas sendi monbiletojn (en eŭroj aŭ valuto ŝanĝebla al 
eŭroj) al la konstanta adreso, prefere en registrita koverto.
– al la poŝtokonto en la nomo de Universala Esperanto-Asocio en Belgio: 000-
1631831-97 / Germanio: Köln 3182.91.509 BLZ 370 100 50 / Svedio: 74374-0 / 
Svislando: Bulle 12-2310-0.

Pagante per banka ĝiro al Nederlando de ekster Eŭropa Unio, nepre aldonu 
10 eŭrojn por la bankkostoj.

Se vi pagos per banka ĉeko, sendu ĝin al la konstanta adreso. La ĉeko estu 
en eŭroj kaj nepre aldonu 25 eŭrojn por la bankokostoj . Prefere ne sendu ĉekojn 
kiuj ne estas titolitaj al unu el la bankoj en Nederlando; kostoj por ili povas 
esti tre altaj. Ne forgesu ĉiam klare indiki la celon de via pago.
Kreditkartoj. Eblas pagi ankaŭ per kreditkartoj Visa, Mastercard kaj American 
Express, indikante la numeron de la karto, la daton ĝis kiam ĝi validas, kaj la 
3-kontrolciferojn malantaŭe sur la kartoj (CVC-numero). En tiu kazo la pagata 
sumo tamen devas esti plialtigita per 5% pro administraj kostoj, tiel ke por 
grandaj sumoj estas konsilinde uzi alian pagmanieron.
asekuro. La kongreskotizo inkluzivas nenian asekuron. Necesas do, ke ĉiu 
aliĝinto zorgu mem pri taŭga asekuro ekz. kontraŭ akcidento kaj malsano 
dum la kongreso. La kongreso ne repagas mendojn (ekz. por loĝado, ekskursoj, 
bankedo), se la malmendo venas post la difinita limdato. Ĉar temas pri 
relative grandaj monsumoj, estas konsilinde asekuri sin kontraŭ eventuala 
nepartopreno. Pri tio konsultu vian kutiman asekuriston.
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Donacoj. La kongreso bonvenigas donacojn por la ĉi-subaj celoj:
– Adoptaj Gepatroj: subvencias partoprenon en la Internacia Infana Kon-
greseto de infanoj el landoj kun transpagaj problemoj.
– Fondaĵo Canuto: helpas membrigon al UEA de esperantistoj el landoj kun 
transpagaj problemoj.
– Triamonda Kaso: helpas al kongresanoj el triamondaj landoj.
– Blindula Kaso: helpas al blindaj kongresanoj.
– Volontula Fondaĵo: subtenas volontulan servon ĉe la Centra Oficejo.
– Ĝenerala Kaso: por la ĝenerala subteno al la organizado de la UK.
Mencio pri ĉiu donacinto aperos en la Kongresa Libro kaj en la revuo Esperanto.

Kontaktinformoj
Centra Oficejo de UEA, Kongresa Administracio: Nieuwe Binnenweg 176, 
NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando; √+31 (0)10 436 1044, f+31 (0)10 436 1751; 
rkongresoj@co.uea.org. N.B. Pri ĉiuj aferoj bv. korespondi nur kun la CO kaj 
neniam skribi al LKK. LKK-anoj ne povas trakti individuajn petojn kaj leterojn 
kaj ne respondos ilin.



Kongresaj perantoj
Se estas en via lando, prefere sendu viajn mendilon kaj pagon al la peranto. Se ne, 
sendu la mendilon kaj pagon al Roterdamo. Mendojn sen pago oni ne traktos.

Aŭstralio: Libroservo de Aŭstralia E-Asocio, 4/23 Albuera St, Battery Point TAS 7004
Aŭstrio: Leopold Patek, Martinstr. 104/38, 3400 Klosterneuburg
Belgio: Claude Glady, 1 rue du Culot, 5630 Cerfontaine aŭ Flandra Esperanto-Ligo, 
Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen
Britio: Esperanto-Asocio de Britio, Station Rd, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DE
Ĉeĥio: Petro Chrdle, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice
Ĉinio: Ĉina Esperanto-Ligo, P.O. Kesto 825, 100037 Beijing
Danio: Arne Casper-Mortensen, Bryggervangen 70, 4.tv., 2100 København
Estonio: Ahto Siimson, Ept 12-11 Paikuse, 86602 Pärnu Maakond
Finnlando: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki
Francio: Espéranto-France, 4 bis, rue de la Cerisaie, 75004 Paris
Germanio: Wolfgang Schwanzer, Pfarrer-Seeger-Str. 9, 55129 Mainz
Grekio: Helena Esperanto-Asocio, Aristidu 9, 105 59 Athina
Hispanio: Pedro A. Garrote Escribano, C/Las Mercedes, 5-5º-C, 47006 Valladolid 
aŭ Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 1008, 08200 Sabadell
Hungario: Hungaria Esperanto-Asocio, Bródy Sándor u. 38, fszt. 3, 1088 Budapest
Islando: Islanda Esperanto-Asocio, Pósthólf 1081, 101 Reykjavík
Israelo: Jehoŝua Tilleman, 97-a Dereĥ-Akko, 26373 Kirjat-Mockin
Italio: Itala Esperanto-Federacio, Via Villoresi 38, 20143 Milano
Japanio: Japana Esperanto-Instituto, Waseda-mati 12-3, Sinzyuku-ku, 162-0042 Tôkyô
Kanado: Olga Du Temple, 765 Braemar Avenue, North Saarnich, BC V8L 5G5
Korea Resp.: Korea Esperanto-Asocio, 1601 Kangbyon Hanshin Core, 350 Mapo-dong, 
Mapo-gu, Seoul, 121-703
Kroatio: Boris Di Costanzo, set. Carmen Sylve 19, 51410 Opatija
Latvio: Margarita Želve, Rūpniecības iela 35-13, Rīga 1045
Litovio: Litova Esperanto-Asocio, ab.k. 167, 44002 Kaunas C
Nederlando: UEA, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam
Norvegio: Agnar Fitjar, Wiers Jenssens vei 33A, 5089 Bergen 
Nov-Zelando: David Dewar, 28 Coventry Way, Long Bay, Auckland 0630
Pollando: Jan Skonieczka, ul. Chłodna 23ª, 85-345 Bydgoszcz
Rusio: Miĥail Ĉertilov, Titova 6-24, 606211 Liskovo aŭ Halina Gorecka, ab.ja. 1205, 
236039 Kaliningrad
Slovakio: Lúbomír Fajth, Plevník 105, 018 26 Plevník
Svedio: Leif Holmund, Kågevägen 40 B, LGH 1303, 931 38 Skellefteå
Svislando: Poŝtĉekkonto 12-2310-0 je la nomo “Universala Esperanto-Asocio”
Usono: Esperanto-USA, 1500 Park Av #134, Emeryville CA 94608
Vjetnamio: Vjetnama Esperanto-Asocio, 105A Quan Thanh, Hanoi



Kiel la Mondo konekti©as.

Flugante per Star Alliance* vi ricevas ĝis 20% da rabato

La flugkompanioj de Star Alliance estas kontentaj esti la oficiala 
flugkompania reto por la 98-a Universala Kongreso de Esperanto.

Por ricevi la rabaton de la Star Alliance Convention Plus-programo, 
bv. sekvi la subajn paŝojn en la reta rezervilo 
http://www.staralliance.com/conventionsplus/delegates :

–      elekti vian preferatan lingvon ĉe la supra dekstra angulo; 
–      ĉe “Delegates Login” skribu la eventan kodon SK16S13; 
–       nova fenestro malfermiĝos kun la flugserĉilo (bv. atenti ke via 

pop-up-malpermesilo akceptu la malfermon de tiu nova fenestro 
de Star Alliance).

Aliĝintaj kongresanoj plus unu akompananto kune vojaĝantaj al la UK 
povas kvalifikiĝi por ricevi ĝis 20% da rabato, depende de la tarifo kaj 
klaso rezervita, ĉu komerca (business) ĉu ekonomia (economy) ĉe la 
sekvaj flugkompanioj de Star Alliance:

Scandinavian Airlines, Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, 
Air China, ANA, Austrian Airlines, Blue1, Brussels Airlines, Croatia 
Airlines, EgyptAir, Ethiopian Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, 
Singapore Airlines, South African Airways, SWISS International Air 
Lines, TAP Portugal, THAI, Turkish Airlines, United kaj US Airways.

La rabatoj ne validas por, i.a., la jenaj specialaj tarifoj: ĉe retpaĝo/
Interreto, por junuloj/maljunuloj, grupaj kaj Ĉirkaŭ la Mondo-biletoj.

Por ricevi la rabaton por flugoj el Japanio necesas kontakti 
Scandinavian Airlines aŭ Turkish Airlines, pere de la sama retpaĝo 
http://www.staralliance.com/conventionsplus/delegates, unue 
klikante sur “Conventions Plus Booking Contacts” kaj sekve skribi 
la kodon SK16S13.

Kiam vi rezervos la flugojn, bv. montri konfirmilon de via kongresaniĝo.

*Star Alliance estas alianco, grupiĝo de la plej renomaj flugkompanioj en 
la mondo kiuj kunlaboras por doni similajn altnivelajn servojn, komforton
kaj avantaĝojn al siaj pasaĝeroj. Dekstre estas la nomoj de la flugkompanioj 
kiuj membras en ĝi.




