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Ĝeneralaj instrukcioj 

1. Ĉiu partoprenanto bonvolu plenigi kaj sendi apartan aliĝilon kaj por la kongreso 
kaj por la postkongreso al la adreso de LKK. Ankaŭ familianoj sendu apartan 
aliĝilon. 

2. Skribu majuskle kaj preslitere aŭ tajpe, donante ĉiujn petitan detalojn. 

3. Sendu la pagon, nur en eŭroj, al la indikita bankokonto de la LKK. Oni traktos la 
aliĝon nur post alveno de la pago. 

4. Se vi pagas por alia persono, kiu nepre devas sendi apartan aliĝilon, menciu preci-
zajn informojn pri la koncerna persono (nomo, lando, adreso). 

5. Kongreskotizo ne estas repagebla, senkonsidere ĉu la aliĝinto ne povas partopreni 
la kongreson pro propra volo aŭ pro iu ajn ekstera kaŭzo. Ceteraj antaŭpagitaj 
sumoj estos repageblaj post la depreno de 10% por administrado, kondiĉe ke 
LKK ricevu la malmendon antaŭ la 15a de aprilo 2009. 

6. LKK havas la rajton rezervi pli alt-kategorian ĉambron, se tiuj, en la mendita ka-
tegorio, elĉerpiĝis antaŭ la alveno de la mendo. 

7. LKK akceptas la ĉambromendon, nur kiam unu tranoktado estos pagita. 
LKK traktos la ĉambromendon sengarantie, se ĝi alvenos post la 1-a de aprilo 
2009. 

8. LKK konfirmos la ricevojn de aliĝilo kaj pago per sendo de konfirmletero, kiu 
estos la persona legitimilo. Nepre ĝin kunportu al la kongreso. La kongreskarton 
oni ricevos dum la registrado, ĉe la alveno. La kongreskarton oni ne rajtas vendi, 
nek transdoni, nek interŝanĝi. 

9. Bonvolu noti pro via intereso, kion vi mendis kaj pagis. 

10. LKK havas la rajton ŝanĝi la prezojn, se inflacio aŭ ceteraj ne antaŭvideblaj 
kondiĉoj devigos tion. 

11. Tiuj kiuj planas partopreni la postkongresan programon, jam per ĉi aliĝilo bonvo-
lu mendi la koncernajn tranoktojn. Tiuj kiuj deziras plilongigi sian restadon je la 
samaj hotelkostoj, bonvolu tion aldoni. 

12. La prezo de tuttaga ekskurso kaj postkongresa programo inkluzivas transporton, 
enirbiletojn kie necesas, kaj tagmanĝon, sed ne tranoktadon kaj vespermanĝojn. 

13. Por ĉiĉeronado tra la urbo, bv. elekti inter la tri proponoj (vd. la programon). 

La reloj 
kunligas 
la landojn 

Esperanto 
la popolojn 

   

ALIĜILO por la 61A KONGRESO de la 
INTERNACIA FERVOJISTA ESPERANTO-FEDERACIO  

de la 23a  ĝis la 29a de majo 2009 en Trieste - Italio 
 

Kongresa adreso: TRIESTA ESPERANTO-ASOCIO 
P.K. 601 Trieste Centro - IT-34132 Trieste TS - Italio 

Tel: +39 040 350093; 040 398562 
   Retadresoj: noredv@tele2.it; testudo.ts@gmail.com 

      http://www.esperanto.it/trieste/ 

Familia nomo__________________________________________________________ 
Persona nomo _________________________________ Naskiĝjaro ______________ 
Strato ______________________________________________  N°  ______________ 
Poŝtokodo kaj urbo____________________________ Lando ___________________ 
Telefono____________________ @-adreso__________________________________ 
Ĉefaliĝinto �   Familiano � 

Kongreskotizo  Ĝis 31.01.09 Poste Sumo  

IFEF-membro 50,00 € 70,00 €  

Familiano (tiu kiu loĝas samadrese de la ĉefaliĝin-
to) kaj junul/in/o ĝis 30 jaroj  

25,00 € 35,00 € 
 

Ne IFEF-membro 60,00 € 80,00 €  

Bankedo kaj dancvespero (dependas de la nombro 
de interesiĝontoj: prezo anoncota) —— 

Ĉambroperado 2,00 €  

Tranoktadkosto por unu nokto (laŭ elektita kategorio)                         €  

Tuttaga Ekskurso TE1 (Aquileia-Grado) 50,00 €  

Tuttaga Ekskurso TE2 (Udine-Cividale) 50,00 €  

Duontaga ekskurso D1 (Kastelo Miramare) 15,00 €  

Duontaga ekskurso D2 (Kastelo de Duino) 15,00 €  

Vizito de Fervoja Muzeo  3,00 €  

Ĉiĉeronado tra la urbo: Ĉ1 � Ĉ2� Ĉ3� ———— —— 

4-glumarka strio  …… x 0,40 €   

Postkongresa partopreno (vidu aliĝilon)             €  

Sume  

Mi partoprenus 
Jes �  Ne  � 

Mi aliĝas al la 61a IFEF-Kongreso 

BancoPosta Poste Italiane SpA: Associazione Esperantista Triestina 
 IBAN—IT 73 H 0760102200 000010834349 BIC—BPPIITRRXXX 

Kongresa n-ro  ____ 

IFEF-membro Jes � Ne � Viro � Virino � Vegetarano Jes � Ne � 
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ĈAMBROMENDILO  
 

Familia Nomo _____________________________________________ 

Persona Nomo______________________________________________ 

Mi deziras loĝi kune kun _____________________________________ 

_________________________________________________________ 

en kategorio ________ -stela, prefere en la Hotelo ______________ 

____________________________________ 

Kongresa 
    n-ro     ______ 

Mi mendas 1-litan/2-litan/3-litan ĉambron* por la noktoj inter la: 

Mi alvenos al Triesto per ____________________________________    la ______-an 

de majo je la ________-a horo. 

Mi deklaras, ke mi havas propran san– kaj akcident-asekuron por mia restad-tempo en 

Italio, dum la 61a IFEF-Kongreso. 
 

Loko, dato_______________________           Subskribo ____________________ 

* forstreku la nevalidajn! 

� Mi pagis al la bankokonto de Triesta E-Asocio la sumon de ______ €                     

la _______-an de _______________ 2009. (vidu la aldonitan atestilon!)  

� Mi pagis al s-ro/s-ino__________________________________  kiu havigos la 

koncernan monon al LKK. 
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Kongresa semajno Postkongreso 
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Provizora Programo 
 

61a Kongreso 

 de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio 

Trieste, 23-29 majo 2009  

Sabato 
23/05/09  

09.00-19.30 
16.00-17.00 
19.00-22.30  

Akceptejo - ĉe Imperia Salono, Centra Stacidomo 
Sidejo de TEA – IFEF-estraro kaj LKK 
Kongresa Centro - Mara Stacidomo - Interkona vespero 

Dimanĉo 
24/05/09  

09.00-19.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 
14.30-15.30 
16.00-18.00 
20.30-….. 

Akceptejo - informbudo - libroservo 
Inaŭguro, komuna fotado 
Faka Komisiono 
Prelego pri Triesto 
Renkonto kun….. 
Triesta vespero  

Lundo 
25/05/09  

09.00-12.00 
09.00-11.00 
09.30-10.45 
10.00-13.00 
11.00-12.30 
14.30-16.00 
15.00-18.00 
19.00-23.00 

Komitatkunsido ne publika 
Ĉiĉeronado tra la urbo - itinero N° 1 - Ĉ1 
Prelego pri historia Fervojo en Triesto 
Poŝta giĉeto (porokaza stampo) 
Prezento de libro/aŭtoro 
Prelego pri Regiono Friulo-Julia Venetio 
Vizito de la Fervoja Muzeo Campo Marzio (A-B-C-grupoj) 
Eblaj bankedo kaj dancvespero (anoncotaj) 

Mardo 
26/05/09  

09.00-12.00 
14.30-18.00 
15.00-16.30 
16.45-18.30 
20.00-21.00 

Plenkunsido publika 
Vizito de Kastelo de Miramare (D1) 
Prelego pri Komputila vortar-programo (R. Bolognesi) 
Prelego pri itala literaturo 
Orgena Koncerto en la Preĝejo B. Virgulino de l’Rozario 

Merkredo 
27/05/09 

09.00-18.00 
09.00-18.00 

Tuttaga ekskurso al Aquileia-Grado (TE1) 
Tuttaga ekskurso al Udine-Cividale (TE2) 

Ĵaŭdo 
28/05/09  

09.00-12.00 
09.30-11.30 
14.00-17.30 
 
 
 
15.00-17.15 
18.30-19.45 

Ĉefa Fakprelego kaj fervojaj novaĵoj 
Ĉiĉeronado tra la urbo - Itinero N° 1 - Ĉ2 
Kunsidoj:  
1) Fervojaj novaĵoj (14.00-15.30) 
2) Movadaj aferoj (15.30-16.30) 
3) La 62a IFK sin prezentas (16.30-17.30) 
Ĉiĉeronado tra la urbo - Itinero N° 2 - Ĉ3 
Teatro kun Giuliano Turone 

Vendredo 
29/05/09 

09.00-12.00 
09.00-12.30 
09.15-11.00 
11.15-12.30 
15.00-16.00 
16.15-... 

Faka komisiono 
Vizito de la Kastelo de Duino (D2) 
Prelego pri fervoja temo 
Renkonto kun …  
Fermo de la 61a IFEF-Kongreso 
Adiaŭaj salutoj kaj ĝisrevidoj 
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Kategorio 
��� 

 

1-lita  
ĉambro 

kun banejo 

2-lita  
ĉambro 

kun banejo 

3-lita  
ĉambro  

kun banejo 

4-lita  
ĉambro 

kun banejo 

FILOXENIA 70,00 €  45,00 € 38,50 € — 

CITTÀ DI PARENZO 75,00 € 50,00 € 37,00 € 30,00 € 

Kategorio 
�� 

 

1-lita  
ĉambro  

sen banejo 

1-lita  
ĉambro 

kun banejo 

2-lita  
ĉambro 

sen banejo 

2-lita  
ĉambro 

kun banejo 

ALABARDA 37,00 € 55,00 € 27,50 € 37,50 € 

ALABARDA 
dependance 

45,00 € 
(duŝejo kaj 

lavujo) 

—— 29,00 € 
(duŝejo kaj  

lavujo) 

35,00 € 

HOTEL 
CENTRALE 

— 60,00 € — 40,00 € 

ISTRIA 35,00 € 48,00 € 22,50 € 32,50 

Kun matenmanĝo Sen matenmanĝo 

RESIDENCE DEL MARE—Via Madonna del Mare 4 
matenmanĝo ne inkluzivita 

 

Temas pri loĝejoj, havantaj dormoĉambron, banejo/necesejon, ekipitan 
kuirejon (la prezoj estas indikitaj por unu persono dum unu nokto—
nun estas liberaj 1 loĝejo du-lita kaj 3 loĝejoj tri-litaj ) 

2 lita loĝejo: 40,00 € 
3-lita loĝejo: 33,50 € 

La prezoj en eŭroj estas por unu nokto kaj por unu persono 
(Prezoj 2008) 
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€                     

La prezoj en eŭroj estas por unu nokto kaj por unu persono 
(Prezoj 2008) 

Ĉi sube, listo de Hoteloj, situantaj en la proksimeco de la Kongresejo aŭ facile ating-
eblaj per urbaj trafikiloj. Ĉar ĝenerale la tranoktejoj ne disponas pri nombraj ĉambroj, 
ju pli rapide oni antaŭmendos, des pli facile oni ricevos lokon en la dezirata Hotelo. 
 

Ĉambro kun banejo signifas ke en la ĉambro estas bankuvo aŭ duŝejo, lavujo kaj 
necesejo; ĝenerale ĉambro sen banejo estas ekipita nur per lavujo (kie ne alimaniere 
indikite). 

���� Hotel Marta - matenmanĝo ne inkluzivita (4,00 €) 

1-lita ĉambro kun lavujo, sen banejo 35,00 € 

1-lita ĉambro kun banejo 45-50 € 

2-lita ĉambro kun lavujo, sen banejo 25-30 €  

2-lita ĉambro kun lavujo kaj duŝejo 27,50-32,50 € 

2-lita ĉambro kun banejo 32,50-35 € 

2-lita ĉambro (geedza lito) kun banejo 32,50-35 € 

3-lita ĉambro kun banejo 42,50-47,50 € 

RESIDENCE LIBERTY—Via Diaz 14— matenmanĝo ne inkluzivita 
 

Temas pri loĝejoj, havantaj dormoĉambron, banejo/necesejon, ekipitan 
kuirejon (la prezoj estas indikitaj por unu persono dum unu nokto) 

2 lita loĝejo: 45,00 €  
3-lita loĝejo: 33,50 € 

Pensione Gianni—Via Lazzaretto Vecchio 22 
 matenmanĝo ne inkluzivita 

Entute estis 9 ĉambroj;  
nun liberaj UNU ĉambro 2–lita kaj 2 ĉambroj 3-litaj 

- 3 banejoj koridore - Po 25 eŭroj nokte 



4  

� 

� 

� � 

� 

� 

Centra 
Stacidomo 

K
ongresejo 

3 

� 

1 

 5 

Situo de la Hoteloj en la mapo: 
 

1) RESIDENCE LIBERTY  
2) ALABARDA 
3) RESIDENCE DEL MARE 
4) CITTÀ DI PARENZO 
5) FILOXENIA 
6) HOTEL CENTRALE 
7) HOTEL MARTA  
8) PENSIONE GIANNI 
9) ISTRIA 
10) SEMENTE NOVA   

 

� 

Kongresa adreso: 
TRIESTA ESPERANTO-ASOCIO 

P.K. 601 Trieste Centro - 
 IT-34132 Trieste TS - Italio 

Tel: +39 040 350093; 040 398562 
 

   Retadresoj:  
noredv@tele2.it;  

testudo.ts@gmail.com 
      http://www.esperanto.it/trieste/ 

 
Por pagoj: 

BancoPosta Poste Italiane SpA:  
Associazione Esperantista Triestina 

 IBAN—IT 73 H 0760102200 000010834349  
BIC—BPPIITRRXXX 


