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 Kiel atingi la kongresejon en Artigues-près-Bordeaux ? 
 
Ekde la stacidomo « Gare Bordeaux -Saint Jean » en Bordozo. 

Veturado pere de tramlinio kaj aŭtobuso 
Kiel dirite en paĝo 3, vidu la tram-planon kaj iru ĝis la tramhaltejo « Jean Zay »,  
En tiu tramhaltejo, iru al la apuda bushaltejo (Jean Zay) kaj eniru aŭtobuson n° 27 
ĝis la bushaltejo « Virecourt » situanta antaŭ la kongresejo « Maison de la 
Promotion Sociale ». 
Poŝtelefono de Jean Ripoche : +336 33 32 68 09 
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                Invitilo  
         por la 65-a kongreso  
         de IFEF kaj de UFE de  
    la 04-a ĝis 11-a de majo 2013 
                 apud Bordozo   
                         Francio  

                        Temo de la kongreso 

       Rolo de la fervojoj en la  

          disvolviĝo de la moderna mondo  
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 Tre estimataj kaj karaj geamikoj 
Sesan fojon, je la nomo de IFEF, la Franca Fervojista Esperanto Asocio akceptos vin 

en Francio. Samtempe kaj samloke, kunlaborante kun FFEA, partoprenos tiun eventon 
Unuiĝo Franca por Esperanto. 

La evento okazos de la 4-a ĝis 11-a de majo 2013 en sudokcidenta parto de Francio 
nomata Ĝirondio. La urbo elektita kiel kongres-urbo nomiĝas Artigues-près-Bordeaux 
situanta ĉe la ĉirkaŭaĵo oriente de Bordozo (Bordeaux). 

Ni atendas vin multnombraj.   

Por agrabligi vian restadon en Artigues-près-Bordeaux, laboras la 

jena Loka Kongresa Komitato : 

Invitilo 
65-a IFEF-Kongreso kaj  

UFE-kongreso invitas vin kunveni en 
Artigues-près-Bordeaux de la 4-a ĝis  

la 11-a de majo 2013 

Sylviane Lafargue Prezidanto 
Claude Nourmont Vicprezidanto 

Jean-Paul Legeard helpata de  
Jeannine Daguin kaj de Jocelyne La Porte 

Kasisto 

Jean Ripoche Sekretario 
Laurent Vignaud, André Mirc Kongresbulteno 

Marcel Redoulez helpata de Jeannine Daguin    Turisma servo 
Christian  Dardenne Loĝiga servo 
Denise Happi-Fosso Helpanto 

Kun la grava helpo de la Ĝirondia grupo 

Adreso de LKK : 

AFCE 9 rue de Château-Landon FR-75475 Paris (10)  
Retadreso : jeanripoche@wanadoo.fr 

Ĉiuj freŝaj informoj pri la kongreso legeblas tie ĉi : 
http://ifef.free.fr/artigues2013http://ifef.free.fr/artigues2013http://ifef.free.fr/artigues2013http://ifef.free.fr/artigues2013 
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Kiel atingi la kongresejon  en Artigues-près-Bordeaux ? 
 
Ekde la stacidomo « Gare Bordeaux-Saint Jean » en Bordozo. 
Veturado nur pere de tramlinio (sen uzi aŭtobuson) 
Foriro de la stacidomo per la tramlinio C direkte al « Les Aubiers » 
Tramŝanĝo en la haltejo « Porte de Bourgogne » 
Eniru tramon de la linio A al direkto  « Floirac Dravemont » ĝis la tramhaltejo 
« Jean Zay ». 
Foriru piede (800 m-ojn) komence laŭ la reloj, sed poste rekten kiam la tramo 
iras dekstren.  

Veturado pere de tramlinio kaj aŭtobuso : Vidu en sekva paĝo 
 


