KULTURA SEMAJNFINO en LE BEAUSSET - 2019
la sabaton 30-an de novembro kaj dimanĉon 1-an de decembro
staĝejo: Maison des Frères, 16 rue Estenne dd’rres 8880 Le Beausset
kiel atnni ĝin? En Le Beausset, ŝildoj gridos rin. Sed antaŭe:
trajne: stacidomo de Saint-Cyr; buse: el La Ciotat aŭ Toulon / buslinio 18
aŭtomobile: aŭtoŝoseo La Ciotat-Toulon, elirejo La Cadière
pronramo: sabate: ekde la 9a: akcepto, kafo - 10a/12a: kursoj - tagmanĝo - 15a/19a: kursoj respermanĝo - 20a80: distraj kaj/aŭ klerigaj programeroj / dimanĉe: 9a/12a : kursoj - tagmanĝo
labornrupoj:
1 > Mari-Roza Vilain: paroligo de komencantoj
2 > Pascal Vilain: plurfanka lingro-uzado por progresantoj
8 > Renée Triolle: diskutoj pri la temo “Internacia Jaro de indiĝenaj lingroj”
manĝoj: Kiel kutme, pri ili zorgos Pierre ’lira.
tranoktado: Atentu > ĉijare estos nur 3 aŭ 4-litaj dormoĉambroj (litukoj surloke - kunportu
tualettukon) aŭ eblos tranokt en otelo > La Calèc e (Le Beausset) - 04 94 9 70 1 ekde 6 €
Auberge du Camp (Le Castellet) - 04 94 90 71 52 aŭ 06 48 02 99 7 ekde 65 €
tarifoj: por la tuto > aliĝkotio kun paŭiaj kafoj) + ĉiuj manĝoj + tranoktado: 80 € paro: 152 €)
aŭ se ri ne dormos surloke > aliĝkotzo: 22 € (86 € por paro) + unuopa manĝo kun trinkaĵo: 12 €
por pliaj informoj: Pierre ’lira - 06 76 55 57 28 / nlpolecamp@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

resendota, antaŭ la 17a de novembro, kun la pano per ĉeko
al Pierre Oliva - 99 Eden Parc, 2772 Montée du Vieux Camp, 83330 LE CASTELLET
nomo:
…………………………………………………………………………………………………………………….
adreso:
……………………………………………………………………………………………………………………
retadreso:
…………………………………………………………………………………………………………………….
telefonnumeroj (fiksa kaj/aŭ portebla): ………………………………………………………………………...........
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

aliĝas al la Kultura Semajnfino en Le Beausset la 80-an/11 kaj 1-an/12 2019
elektas la jenan laborgrupon:
1: ⃝
2: ⃝
8: ⃝
partoprenos en la tuta aranĝo kun tranoktado, kaj pagas do 80 € por paro : 152 €)
aŭ pagas la aliĝkotzon (22 € - aŭ 86 € por paro)
kaj mendas la jenajn manĝojn (pagas do 12 € x ………. = ………… €)
sabatan tagmanĝon: ⃝
sabatan respermanĝon: ⃝
dimanĉan tagmanĝon: ⃝
sume: aliĝo ………... € + manĝoj …………. € = …………... €
aras apartan dieton (precizigu, ni proros kontentgi rin): …………………………………………………...

pano per ĉeko al Espéranto-Provence
/!\ la partoprensumo ne estos redonita
en okazo de neĉeesto aŭ malfrua nuligo (malpli ol tri tagoj)

FIN DE SEMAINE CULTURELLE AU BEAUSSET - 2019
samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
lieu : Maison des Frères, 16 rue Estenne dd’rres 8880 Le Beausset
comment nous ateindre ? Dans Le Beausset, des panneaux rous guideront. Mais arant :
train : gare de Saint-Cyr ; car : de La Ciotat ou de Toulon / autobus 18
roiture : autoroute La Ciotat-Toulon, sorte La Cadière
pronramme : samedi dès 9 : accueil, café - 10 /12 : cours déjeuner - 15 /19 : cours dîner 20 80 : programme distrayant et/ou instructf. dimanche : 9 /12 : cours ; déjeuner
nroupes de travail :
1 > Mari-Roza Vilain : conrersaton pour débutants
2 > Pascal Vilain : utlisaton de la langue selon plusieurs facetes, pour progresser dans sa pratque
8 > Renée Triolle : discussions sur le t ème “Année Internatonale des langues autoc tones”
repas : Comme d' abitude, Pierre ’lira s'en c argera.
nuitée : Atenton : cete année, il n’y  aura que des chambres à 3 ou 4 lits (draps et cour. fournis)
ou possibilité de dormir en ôtel > La Calèc e (Le Beausset) - 04 94 9 70 1 à partr de 6 €
Auberge du Camp (Le Castellet) - 04 94 90 71 52 ou 06 48 02 99 7 à partr de 65 €
tarifs : prix complet > adhésion avec pauses-café) + tous les repas + nuitée : 80 € couple : 152 €)
ou prix sans nuitée : ad ésion : 22 € (86 € pour un couple) + c aque repas arec boisson : 12 €
pour informatons : Pierre ’lira - 06 76 55 57 28 / nlpolecamp@gmail.com

à renvoy er avant le 17 décembre avec le paiement par chèque
à: Pierre Oliva - 99 Eden Parc 2772 Montée du Vieux Camp 83330 LE CASTELLET
nom : ….........................................................................................................................…………..
adresse : …....................................................................................................................…………..
courriel : …....................................................................................................................…………..
télép ones (fixe et/ou portable) : ….............................................................................………… ..
Ø s'inscrit à la fin de semaine culturelle au Beausset les 80/11 et 1/12 2019
Ø c oisit le groupe de trarail suirant :
1: ⃝
2: ⃝
8: ⃝
Ø partcipera à toute la rencontre avec nuitée sur place et paie donc 80 € pour un couple : 152 €)
Ø ou paie ldad ésion au stage (22 € - ou 86 € pour un couple)
sou aite les repas suirants (et paie donc 12 € x ………. = ………… €)
samedi midi : ⃝ samedi soir : ⃝ dimanc e midi : ⃝
total : ad ésion ……………. € + repas ……………. € = ……………….. €
Ø a un régime partculier (reuillez préciser, nous essaierons de rous satsfaire) : ……………………

paiement par chèque à l'ordre de Espéranto-Provence
/!\ la somme ne sera pas remboursée en cas d'absence ou d'annulaton tardive (moins de 3 jours)

M EDITERANEA
ESPERANTO-SEMAJNO

Restadejo Val d’Esquière – Les Issambres – Francio (Lazura Marbordo)

29an de Februaro- 7an de Marto 2020
Ĉu ankoraŭ frostas en via regiono ? Tuj venu al la Mediteranea Maro, kie floras mimozoj kaj
migdalarboj ! Vin atendas amika familia etoso, belegaj pejzaĝoj, bona ripozo kaj lazura maro...
INFORMOJ KAJ ALIĜOJ :
 Monique Prezioso, 92 allée des Harkis, FR 83700 Saint-Raphaël, Francio
prezmoni@hotmail.com - tel. 0033 (0)4 94 83 06 88
 Christine Graissaguel, Les Iles d’Or-A, 59 rue du Progrès, FR 83600 Fréjus
kris_grai@hotmail.fr - tel. 0033(0)4 94 95 66 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALIĜILO AL M.E.S. 2020
MEDITERANEA ESPERANTA SEMAJNO - SAINT-RAPHAËL - FRANCIO
NOMO de la 1a partoprenanto : ……………………………………....…..…………………...........…Naskiĝdato……….....………
NOMO de la 2a partoprenanto : ……………………………………....…..…………………...........…Naskiĝdato…….....…………
NOMO de la 3a partoprenanto : ……………………………………....…..…………………...........…Naskiĝdato…….....…………
Adreso : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………
Tel. : ………………………………..…Retadreso : ……………………………………………….

► Mi partoprenos de la 29a de Februaro ĝis la 7a de Marto 2020 :

ne



Sendu al Christine Graissaguel (vidu adreson ĉi-supre)
(antaŭ la 1a de decembro 2019)

□

jes

□

ĜENERALAJ INFORMOJ
Alveno : De la stacidomo St Raphaël: aŭ per buso n° 7601 al Saint-Tropez ĝis haltejo Le Val d’Esquière Les
Issambres, aŭ per taksio.
Akcepto : sabaton la 29an de Februaro - 15:00 - Fermo : sabaton la 7an de Marto - 14:00 (post la tagmanĝo).
Kurs-horaroj : 9:00-12:00 kaj 18:00-19:00

Partopreno en kursoj (4-nivelaj) : Elektu vian deziratan kurson en la ĉi-suba tabelo.
Nomo/persona nomo

Kursniveloj

Kursgvidantoj

Niveloj

1

Christine GRAISSAGUEL

Vera komencanto

2

Elisabeth LE DRU

Komenc-parolanto

3

Pavla DVORAKOVA

Progres-parolanto

4

Mikaelo BRONŜTEJN

Diskuto/analizo

Liberaj posttagmezoj por : bankuracado en proksima marakva banejo (800m), vizitado de Fréjus (klostro), SaintRaphaël (muzeo), Nico, Menton, Maures-monteto (mimozo kaj piedekskursado), Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Bormesles-Mimosas, bazaro en Ventimiglia (Italio, nur vendrede), ktp.
Ne forgesu viajn marŝŝuojn por piedekskursi sur montetaro.
Distraj vesperoj far la hotelo, Esperantaj prelegoj, kantoj, skeĉoj... Kunportu viajn amuzajn kanzonojn, ludojn, ktp.
Eblas bankuracadi en proksima marakvoterapiejo.

Via restadejo

Aliĝ-limdato : 2019/12/01

Poste… nur se plu restos lokoj!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESUMPAGO

ALIĜKOTIZO (ne repagebla) :

□

□

Plenkreskulo : 60 €

Paro : 100 €

(senpaga por la malpli ol 18-jaraĝuloj)

Loĝado

□
□
□
□

.......... €

Tuta Sumo

€

x 360 € =

€

Rabatebleco por infano (bv informiĝi) :

x

€=

€

Sumo pagebla :

Suplemento por unulita ĉambro :

x 110 € =

€

Popersona suplemento por ĉambro almara :

x

€

- per ĉeko je la nomo de "Esperanto club St
Raphaël”, sendota kun aliĝilo al: Christine
Graissaguel, Les Iles d’or A, rue du Progrès, FR
83600 Fréjus, Francio)

Mi partoprenos la kursaron :

70 € =

□

1

□

2

□

□

3

4

Mi volas mem partopreni en programo per :

ALVENO

□

.......... €

Restado

Kompleta semajna restado (plenkreskulo) :

KURS-NIVELO

□

Aliĝkotizo

Trajne (St Raphaël)

je la horo :
EVENTUALA MESAĜO :

□

Fluge (Nico)

□

Memveture

- aŭ per bankoĝiro al :
Société Marseillaise de Crédit
IBAN: FR76 3007 7049 3926 6980 0020
041
BIC: SMCTFR2A ESPERANTO-CLUB83700 ST RAPHAEL

