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al  C.I.S.P. 
 
MAURICE RAVEL 

 
 6, Avenue Maurice Ravel  
 75 012 PARIS 

 
Tel: +33(0)1 44 75 60 00 
Fax: +33(0)1 43 44 45 30 
Retadreso: cisp@cisp.asso.fr 
Metroo:  
Porte de Vincennes (linio n° 1) 
Bel-Air (linio n° 6) 
Porte Dorée (linio n° 8) 
Buso: 
N° 29: Maurice Ravel 
N° 56: Porte Saint-Mandé 
N° 86: Porte de Vincennes 
 
 
 

 
al C.I.S.P.  

 
KELLERMANN 
 
    17, Boulevard Kellerman  
          75013 PARIS 
 
TEL :+33(0)1 44 16 37 38 
FAX : +33(0)1 44 16 37 39 
Retadreso: cisp@cisp.asso.fr 
Metroo: 
Porte d' Italie (linio n°7) 
Buso: 
Linio "PC1"  
Porte d' Italie 
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INVITILO 
por la 59-a Kongreso de IFEF   

kaj por la Postkongreso  en urbo Liono.    

Karaj geamikoj 

La Franca Fervojista Esperanto-Asocio (F.F.E.A.) aranĝos la 59-an Interna-
cian Fervojistan Kongreson en urbo Parizo ĉefurbo de Francio.    
 
Post la kongreso, vi ankoraŭ povas ĝui la sudan parton de Francio vizi-
tante la urbon Liono.  
 
Bonvenigos vin en Parizo la landa kongresa komitato. 
 
Prezidanto : s-ino Sylviane LAFARGUE  
Sekretario  : s-inoj Denise HAPPI-FOSSO / Simone BAUDELOT 
Kasistoj      : s-ro Jean-Paul LEGEARD / s-ino Jeannine DAGUIN 
kaj aliaj helpantoj 

Aparte salutas Pierre ROBIOLLE honora prezidanto de FFEA kaj  
vicprezidanto de UAICF 

Kongresadreso:   AFCE /UAICF 
   59-a IFEF-kongreso 
   9 rue du Château-Landon 
   FR-75010 PARIS (Francio) 
   Retadreso: sylviane.lafargue@sncf.fr 

Bankkonto:   AFCE 
   CCP: 52 14 35 H Paris 
   IBAN: 3 0041 000 01 052 14 35 H02 69 
   BIC: FR19 3004 1000 01 052 14 35 H02 69 

Kongresejo:   Centre International de Séjour de Paris 
   6 avenue Maurice Ravel 
   75012 PARIS (Francio) 
   Tel: +33(0)143 44 75 60 00  
   retadreso: cisp@cisp.asso.fr 
   TTT-ejo: www.cisp.asso.fr   
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Posttagmeze, vizitu la tuton de Francio! 
 

Viziti la tuton de Francio dum posttagmezo? Jes, eblas! 
La parko "France-miniature" situas meze de la nova urbo Saint-Quentin en 
Yvelines, je 20 km-oj de Parizo. 

Apud la pordoj de Parizo, "France-miniature"  ebligas la vizitantojn admiri la 
replikojn de 158 historiaj monumentoj kaj francaj pejzaĝoj, sur vastega mapo de 
Francio, 5 ha-ojn vasta. Tiuj maketoj tipe elvokas la francan kulturon; 60 
maketistoj laboris por realigi tiujn 
malgrandajn ĉefverkojn, en skalo 1/30.  
Ekzemple, la kastelo de Chambord, 
petis pli ol 2 800 horojn da laboro!  

Plue, 5 km-oj da fervojoj, traveturitaj de 
miniaturitaj trajnoj, certe mirigos la 
fervojistojn … 

Vi ankaŭ malkovros kvar novajn vojojn laŭtemajn : "Gastronomio kaj grundo", 
"Franca historio", "Fabeloj kaj legendoj", "Aktualeco kaj famuloj". Vi vidos 
aŭtentajn provincajn vilaĝojn kun ties loĝantoj, koloraj bazaroj, foiraj festoj … 
 
Kaj, ni ne forgesu la Palacon de la 
miniaturo,  entenantan maketojn faritajn de 
Dan Ohlmassu. Tiu "muzeo" kuntiros vin 
sine de la infinitezimo ; ĝi malkovrigos al 
vi lokojn tre proksimajn, kiel  la kutiman 
etoson de kvartala spicvendejo, sed ankaŭ 
lokojn ne atingeblajn, kiel la luksajn 
salonojn de la pasaĝerŝipo "France". 

    
Do, oferu al vi magian rondiron de Francio! 

     Areno 

Inter la 158 pejzaĝoj aŭ monumentoj, 11 
estas klasitaj kiel "monda kultura heredaĵo 
de U.N.E.S.C.O." 

 

Sankta Tropez 
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Versailles, la kastelo de la suno-reĝo 
 

Versailles estis vilaĝeto meze de la arbaro. 
 Ludoviko la XIII-a, la patro de Ludoviko la XIV-a, konstruigis tie, kasteleton el 
brikoj, ĉar li ŝatis veni en tiun lokon por ĉasi.  
Tiu malgranda kastelo, beligita de Ludoviko la XIV-a, ankoraŭ nun, ĉirkaŭas la 
Marmoran Korton. 
Por konstruigi Versailles, Ludoviko la XIV-a kunigis ĉirkaŭ si, famajn artistojn kaj 
arkitektojn :  Le Vau (arkitekto), Le Nôtre (ĝardenisto), Le Brun (pentristo).            
Versailles fariĝis la ĉefa rezidloko de Ludoviko la XIV-a en 1682.  
Li reĝis de 1661 ĝis 1715. 

                                                                              
 
La horloĝo, en la marmora korto, reguligis la 
tempon de la kortego-vivo. Post la morto de 
Ludoviko la XIV-a, ĝi neniam plu funkciis. 
 
 
 
 
 

Versailles estis la unua reĝa kastelo, kiu posedis 
trono-ĉambron. La trono, 2,60 m-ojn alta, estis el 
arĝento. Ĝi estis fandita en 1869 por pagi la          
militajn kostojn. 
 

 
 
 
Unue, la spegulo-galerio entenis meblojn el   
arĝento, sed ankaŭ ili, estis fanditaj en 1869. En 
la spegulo-galerio okazis grandaj festoj kaj 
baloj. Tie, ĉiu-matene, la korteganoj atendis la 
reĝon, kiu transmarŝis ĝin ĝis la kapelo. 
 
 
 
 
 

 
 
Tra la ĉambro-fenestro, oni povas vidi la  
belegan parkon 
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Vizaĝo de FRANCIO 
Mezarea lando, Francio estas unu el la plej vastaj landoj en Eŭropo. 
Lokita inter 42° kaj 51° norda latitudo, ĝi ĝuas mezvarman klimaton. 
Okcidente de Eŭropo, ĝi situas sur istmo inter iuflanke, Norda maro, Manika 
Maro, Atlantika Oceano, kaj aliflanke Mediteraneo. 
Konsekvence, ĝi ankaŭ estas mediteranea kaj atlantika: 

- mediteranea lando, ĝi estis modlita de grekolatina civilizado; 
- allogita al la koloniaj konkeroj, ĝi ankoraŭ nuntempe, konservas multajn 

ligilojn kun afrikaj kaj orientaj landoj; 
- atlantika lando, ĝi partoprenas la intensajn fluadojn de maraj kaj aeraj 

navigadoj inter la malnova kaj la nova mondoj. 

loĝan- 
pli ol 60 000 000 da loĝantoj 
22 regionoj 
96 metropolaj departamentoj 
4 transmaraj departamentoj 

 

550 980  km2 Liono 

Parizo 

FRANCIO 
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 La teraj landlimoj estas naturaj: Rejno, Juraso, Alpoj kaj Pireneoj 
sed, ili ankaŭ devenas de la historio kaj estis longtempe pridiskutitaj. 
 La franca unueco finfine efektiĝis post la Revolucio kaj la reĝimoj        
centralizitaj. Ĝi kreis komunaĵon dotitan de nacia lingvo, lingvo        
romanika devenanta de la popola latino. 
 Tiu unueco ne komplete aboliciis la regionajn diversecojn. La malnova 
distingo inter la lingvoj okcitana (sude) kaj ojlitana (norde), retroviĝas 
en kelkaj vivemaj patezoj. 
 Ĝermanaj dialektoj ankoraŭ estas uzitaj en Flandrio kaj Alzaco; la 
kelta lingvo ne tute malaperis en Bretonio kaj la Vaskoj parolas lingvon 
strange proksiman de la kaŭkazaj lingvoj. 
 Ekde 1968, la doganaj limoj viŝiĝas: la homoj kaj la varoj libere cirkulas 
en Eŭropa Komunaĵo. 
 Tamen, barelo ankoraŭ  postrestas, tiu de la lingvoj. 

Lyon 

Penetrado kelta kaj  
ĝermana 
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Montmartre: ĉiama vilaĝo 
 Ambaŭ sankta monteto de la romiaj temploj kaj politika monteto de Henriko la 4-a, ĝi  
antaŭgardis sian kultan kaj artan identecon, gastigante la plej grandajn pikturajn movadojn dum 
la XIX-a kaj XX-a jarcentoj (impresionismo, kubismo, faŭvismo, futurismo, surrealismo). 
 Hodiaŭ, ĝi ankoraŭ estas loko de vivo kaj de historikaj kaj kultaj malkovroj, 
frekventitaj de pli ol ses milionoj da vizitantoj, kiuj ŝatas vagiri tra la tipaj stratetoj de la 
malnova Parizo. 
 Loko de kreado, ĉiam, ĉe la angulo de ŝtuparo oni renkontas pentrostudentojn, sed 
ankaŭ la filmadon post vojturno. 
 La "Japana Divano" iĝis la "Divano de la Monda Muziko", kaj la dancistoj ne plu 
estas aplaŭditaj en "Ruĝa Muelejo" sed en "Teatro de la Urbo", placo de la Abatinoj, kie 
oni povas ĝui aktualan programon. 
                                                                                      
 Plano de la vilaĝeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      EKSKURSO : la trajneto de MONTMARTRE 
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KROZADO sur la kanalo St MARTIN 
 

De la plezurhaveno de "Paris - Arsenal" ĝis la parko "La Villette", vi travivos 
promenadon romantikan kaj eksterkutiman, dum  ĉirkaŭ du horoj kaj duono, la histo-
rion de la parizaj kvartaloj laŭflue rakontatan. 
 
Vi malkovros tiun kanalon, kun ties kvietaj akvoj, rande borditan per centjaraj arboj,   
krucitan per elegantaj pontetoj. 
 

Sub la mistera volbo de "La Bastille", 
la spektaklo-ĉefverko de la japana ar-
tisto Kéiichi Tahara "Eĥo de lumo", 
naskos al vi magiajn momentojn. 
 
Vi trapasos kvar kirliĝantajn kluzojn, 
du turniĝantajn pontojn; vi revivos "la 
etoson" de la "Norda Hotelo" kreita de 
Marcel Carné, Arletty kaj Louis 
Jouvet; vi partoprenos la plezuron de la 
promenantoj laŭ  la bordoj vigligitaj 
per beletaj butikoj kaj trinkejoj 
malnovaj kaj ĉarmaj. 
 
Antaŭ ol atingi la Parkon de La Villette 
(la Domaro de la Scioj, la Geodo, la 
Domaro de la Muziko, la pritemaj 
ĝardenoj, vi tranavigos la basenon de 
La Villette, antaŭe komercan havenon 

kaj hodiaŭ reordigitan por valorigi la Rotondon de La Villette; kaj vi glitos sub la 
mirindan leveblan ponton de Krimeo. 

Buttes Chaumont  
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PARIZO 
  105 km2  ;      2 147 867 da loĝantoj 

ĉirkaŭaĵo : 2000 km2 ; pli ol  11,5 milionoj da loĝantoj 
20 distriktoj  

 
- La centro de la urbo entenas multajn laborojn, ĉefe en laborservoj (Borso, 

grandaj bankoj, politikaj kaj administraj servicoj, grandaj magazenoj, spektakloj). 
En ĝi ankoraŭ troviĝas la intelekta aktiveco (latin-kvartalo). 
Tiel, ankoraŭ nuntempe, Parizo kontrolas multajn provincajn aktivecojn. 

- La okcidenta parto (parko Monceau, Chaillot, Passy) estas la Parizo burĝa kaj 
restadeja; 

- La orienta parto, la popola Parizo (ekzemple: Belleville). 

En Parizo, la urbaj pejzaĝoj estas tre kontrastaj : 
la malnovaj kvartaloj (Marais kun siaj eks-riĉaj hoteloj), 
la kvartaloj kun ri ĉaspektaj konstruaĵoj: ĉirkaŭ Le Louvre, Opéra kaj 

Champs-Élysées  
la negoco-kvartalo: Maine-Montparnasse, 
la movplenaj kvartaloj: ĉirkaŭ la stacidomo St Lazare kaj la Grandaj Bulvardoj, 
la industriaj kvartaloj : Batignolles, kanalo St Denis, 
la kvietaj kvartaloj : la insulo St Louis,  
la ĝardenoj: Luxembourg, Tuileries, Buttes Chaumont, 
la arbaroj : Vincennes, Boulogne. 

Kellermann 

Porte d'Italie 

Kongresejo 
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CENTRO MAURICE RAVEL 
 
 
 
Rande de naĝejo vintre kovrita. 
 
Apud la arbaro de Vincennes kaj de la  
 
Plursport-parko de Paris-Bercy. 
 
Rekta metroo al Bastille,  Chatelet  
(linio n° 1) 
 

 
  
 
 
 
CENTRO KELLERMANN 

 
 

En vegetaĵo-parko; 
 
 tre proksime de la Stadiono Charlety ,  
 
de la Granda Franca Biblioteko,  
 
de la latinkvartalo,  
 
de la centra urbodomo  
 
kaj je kelkaj minutoj de Beaubourg. 

 
 
 

 

LA  KONGRESEJO : 2 gastigo-lokoj 
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 C.I.S.P.   Animado-centro  Kellermann 
    17, Boulevard Kellerman  

 75013 PARIS 

 TEL  : +33(0)1 44 16 37 38 

 FAX : +33(0)1 44 16 37 39 

 Retadreso: cisp@cisp.asso.fr 

 Memserva restoracio: 130 lokoj kun teraso 

 Malgranda aŭtoparkejo 

 

 
 6, Avenue Maurice Ravel 

75012 PARIS 

Tel: + 33(0)1 44 75 60 00 

Fax: +33(0)1 43 44 45 30 

Retadreso: cisp@cisp.asso.fr 

Restoracio-trinkejo: "La Résidence" 

2 manĝo-ĉambroj kun ĝardeno 

Teraso somere malfermita 

Memserva restoracio: 130 lokoj 

Galerio 

Konferenco-ĉambro:230 lokoj 

3 ĉambroj : 50 - 80 lokoj 

6 ĉambroj : 20 - 30 lokoj 

Atentu!  
Ni ne povas mendi la manĝokuponojn surloke.  

Pripensu mendi ilin antaŭe 

C.I.S.P.    Animado-centro Maurice Ravel 


