117a Skota Kongreso de Esperanto
En Hotelo ‘City’
Dunfermline,
je la 27a, 28a, 29a (kaj 30a) de majo 2022
Kun abatejo de la 12a jarcento kaj la tombo de Robert the Bruce, la ĉefurbo
de Skotlando de la mezo de la 11a jarcento ĝis 1437 estas taŭga urbo por
nia kongreso. Ĉirkaŭata de la pejzaĝo de graflando Fife kun frapaj
panoramoj super la rivero Forth, Dunfermline ankaŭ fieras pro sia
proksimeco al la pitoreskaj marbordaj fiŝistaj vilaĝoj de la “East Neuk” de
Fife. La urbo ankaŭ fieras pri Nazareth, Skids, Ian Anderson, kaj Barbara
Dikson, ĉiuj interacie famaj muzikistoj/kantistoj, kaj la verkisto Ian Banks.
La 117a skota kongreso de Esperanto okazos en tiu ĉi alloga loko inter la
27a kaj la 29a de majo 2022. La kongresejo estos la Hotelo City, 18-20
Bridge Street, KY12 8DA, apud la urbocentro.

Nia gastparolanto estos Agneau Belanyek
Ni ekskursos al St Andrews por lunĉo kaj posta vizito, laŭ deziro, al la
“Sekreta Bunkro de Skotlando”. La prezo citita en la aliĝilo estas nur por
transporto. Eniroprezo por la Bunkro estos £12.95 (£11.95 rabate). Oni
mem pagos lunĉon en St Andrews.
Postkongresa ekskurso okazos lundon 30an de majo al South Queensferry
por boata ekskurso al la insulo Inchcolm. Postkongresaj kostoj estos
aldonaj.
La kongresa kotizo inkluzivos bufedojn dum la vedreda vespero kaj
dimanĉa lunĉopaŭzo, ankaŭ teon aŭ kafon kun keksoj dum aliaj paŭzoj.
Ĝi ne inkluzivas kostojn de ekskursoj, bankedo, kaj tranoktado.
Vidu la kroman paĝon pri loĝado. La kongresejo mem ofertas ĉambrojn al
kongresanoj kontraŭ konkurenca prezo fiksita je la dato de mendo.
Telefonu al +44 1383 722538, petu paroli kun Laura kaj menciu la
kongreson; vizitu https://www.thecityhotel.co.uk/ aŭ retmesaĝu al
reservations@thecityhotel.com.
Dunfermline estas alirebla rekte per trajno de Edinburgo kaj rekte per
aŭtobuso de Edinburgo, kaj Glasgovo.
Se vi havas demandojn, ne hezitu kontakti Hju Rid ĉe hju_rid@yahoo.co.uk,
aŭ ĉe 07766553906.

Aliĝilo – 117a Skota Kongreso
Titolo: .....
Nomo: .............................................................................
Lando: .............................................................................
Adreso :...........................................................................
..…....................................................................................
…......................................................................................
Retpoŝta Adreso: ...........................................................
Telefono: .........................................................................
Poŝtelefono: ...................................................................
Mi volas partopreni la subajn erojn (indiku per aŭ per×):
Kongresaj elektoj:

Vendreda vespero:
Sabata mateno:
Dimanĉo:

o £16
o £8
o £28

Aldonaj elektoj:
(antaŭpago bezonata)
(indiku nur ĉeestintencon)

Ekskurso sabate:
o £15
Bankedo sabaton:
o £5
Postkongresa ekskurso: o

Sendu aliĝilon kaj ĉekon*, pagendan al Scottish Esperanto
Association, al la suba adreso:
Hugh Reid, 17 Grange Park, Dunfermline, KY11 8QQ.
*aŭ pagu per interreta bankumo per la sekvaj detaloj: Bank of
Scotland plc; Sort Code 80-05-64; Account Number 00871939; BIC:
BOFSCGB21375; IBAN: GB91 BOFS 8005 6400 8719 39
Citu 117aSKE kaj vian nomon – nepre sendu aliĝilon!

Loĝado
Estas multegaj loĝeblecoj en kaj ĉirkaŭ Dunfermline. La subaj ligiloj
por hoteloj kaj por lito kaj matemanĝo (B&B) venas de la retejo
booking.com. Aliaj loĝmendaj retejoj ekzistas.
La tria ligilo traktas Airbnb kaj kondukas al ties propra retejo. Kiel
jam dirite la kongresejo mem ofertas ĉambrojn.
Hoteloj: vizitu retpaĝon :https://tinyurl.com/2p8r9bcx
Lito kaj matenmanĝo: vizitu la retpaĝon https://tinyurl.com/2p99kxhb
Airbnb: vizitu retpaĝon: https://tinyurl.com/32mvkd2u

La Bankedaj pladoj estos elekteblaj individue de partoprenantoj el la
suba menuo.

