
Esperanta ekskurso tra Eŭropo 
17 – 23 septembro 2010

Herzbergo Antverpeno

BerlinoBruselo

Ekskurso kunfinancita de la Nacia Agentejo (transporto) , kiel dissemado de 
postprojektaj efikoj - por venontaj partnerecoj kaj recip roka volontulado, 
rezulte de spertoj de la ĵus finita Partnera Projekto GRUNDTVIG 2009-2011. 



Pollando

La unua haltejo dum la vojo

Nia ekskurso komenci ĝis sabate matene en Nowy S ącz. En Katowice 
enbusi ĝis tri esperantistinoj el Silezio kaj kelkaj geesperantis toj en 
Vroclavo. Ni voja ĝis per buso dekorita per polaj, e ŭropaj kaj esperantaj
flagetoj. Vespere ni alvenis al Bolesławiec, kie ni tr anoktis.



Pollando

Antaŭ hotelo en Bolesławiec

Vroclavo – sur urboplaco

Dimanĉe post matenman ĝo ni 
veturis al Herzbergo.



Herzberg - Esperanto -Urbo

Domo, en kiu ni 
tranoktis. 



Herzbergo

Kastela kortego – ni admiris konstruaĵon antaŭ vizito de la kastelo.



Herzbergo

En restoracio

Atendante la bongustan, 
germanan vespermanĝon,   
ni trinkis bieron.                       
(laŭ germana kutimo)



Herzbergo
Enirejo en Esperanto-Centro, kie ni estis invititaj de  geesperantistoj
el Herzbergo Zsofia Korody kaj Peter Zillvar, niaj partne roj de la 
Grundtvig - projekto 2009 - 2011.



Herzbergo

Enirejo en Esperanto-Ĝardeno
(apud Esperanto-Centro) 

Vizitado de la ĝardeno



Herzbergo

Ĉe ĉarma herzberga lago

La fotoj estis faritaj en la sama 
loko.



Herzbergo

Nia grupo antaŭ la lago

Ni sur fono de urba panoramo

Bela pejzaĝo en ĉirkaŭaĵo de la urbo



Herzbergo

Monumento al Ludoviko Zamenhof

Komuna foto 
kun nia majstro



Herzbergo

Renkontiĝo kun urbestro kaj Zsofia Korody.



Herzbergo

Ni adiaŭis Herzbergon per komuna foto sur la urboplaco
kaj veturis al Antverpeno.



Antverpeno
Lunde vespere ni alvenis rekte al hotelo apud Antverpeno. 

En ĉi tiu hotelo ni tranoktis



Antverpeno

Marde matene ni vizitis lokan esperantistan klubejon, ki e atendis nin
samideaninoj Ela kaj Agnes.

En la esperantista klubejo

Antaŭ la sidejo de la 
esperantista klubo



Antverpeno

Kune kun Ela kaj Agnes ni komencis vizitadon de la urbo.

Ela precize rakontis
pri granda stacidomo. 
Ĝi estas kelketaĝa, 
kunligita el du partoj: 
malnova kaj moderna.



Antverpeno

Stacidomo



Antverpeno

Stacidomo

Malnova parto

Moderna parto



Antverpeno

Ni admiras belegan urbodomon.



Antverpeno

Ni vizitas urboplacon



Antverpeno

Alia foto sur la urboplaco



Antverpeno

Neatendita surstrata regalo



Antverpeno

Post longa promeno
ni estis malsataj, tial
ni manĝis tre volonte
frititajn terpomojn kun 
saŭco.

Neniam ili estis tiom
bongustaj !



Antverpeno

Ni havis okazon moviĝi per ligna
rulŝtuparo.                                   
Malgraŭ sia aĝo, ĝi bone funkcias. 



Antverpeno

Ĝis revido Antverpeno !

Ĉe rivero Scaldo



Bruselo
Marde vespere ni atingis Bruselon.

Nia hotelo, en kiu ni pasigis du
noktojn. En ĝi la ĉambroj estis
tre belaj kaj komfortaj.

Ĉi tie ni matenmanĝis.



Bruselo
Merkrede matene ni komencis vizitadon de Bruselo.

Antaŭ Centra Stacidomo



Bruselo

Ĉe monumento al Don Kichote



Bruselo

Interesa horloĝo kun malgrandaj
statuetoj de diversaj sanktuloj

Bela konstruaĵo de Reĝa Kastelo



Bruselo

Sur Granda Placo



Bruselo

Belega estas Granda Placo.



Bruselo

Muzika spektaklo de hispanaj
surstrataj ludantoj sur Granda 
Placo

Niaj ekskursaninoj
dancis sur la placo.



Bruselo

Ĉiuj faris foton kun fama „Manneken Pis”.



Bruselo

Ni tuŝis la skulptaĵon por feliĉo.



Bruselo

En brusela esperantista klubejo – prelegis invitita
gasto el Rumanio.



Bruselo - Eŭropa Parlamento

Flora ĉielarko ĉe enirejo al Eŭropa Parlamento

Ĵaŭdon ni dedi ĉis por vizito en E ŭropa Parlamento.



Bruselo - Eŭropa Parlamento

Prezentado de lernantoj
el Rivera Navigada
Lernejo en Kędzierzyn-
Koźle

Placo antaŭ Eŭropa
Parlamento



Bruselo - Eŭropa Parlamento

Eŭrodeputito Bogusław 
Sonik

Nia gvidanto tra Eŭropa 
Parlamento Leszek Gaś



Bruselo - Eŭropa Parlamento

Renkontiĝo kun Leszek Gaś
kaj eŭrodeputito Bogusław 
Sonik



Bruselo - Eŭropa Parlamento

Salono de debatoj



Bruselo - Eŭropa Parlamento

Komuna foto kun eŭrodeputito Bogusław Sonik



Bruselo - Eŭropa Parlamento

Ni tagmanĝis en pola restoracio apud Eŭropa Parlamento.



Berlino

Kafejo, en kiu ni manĝis tre varian
kaj bongustan matenmanĝon.

Vespere ni alvenis al
hotelo, kie jam atendis loka 
esperantisto Henriko.

Hotelo „Holi” estis tre
kvieta kaj agrabla.



Berlino

En Zamenhofparko – proksime al nia hotelo

Vendrede nia grupo gvidata de Henriko vizitis la 
germanan metropolon. 



Berlino

Foto kun nia gvidanto tra Berlino antaŭ sidejo
de germana registaro

Henriko montris al ni la plej gravajn obiektojn de la urb o.



Berlino

Nia grupo sur fono de Germana Parlamento



Berlino

Ni antaŭ Brandeburga Pordego



Berlino

Pergamo – ŝtuparo de templo



Berlino

Alia foto el Pergamo



Berlino

Tiuj, kiuj ne volis viziti
Pergamon povis…

…babili kaj trinki kafon

…aŭ ripozi en parko



Berlino
Post vizito de la urbo ni revenis al hotelo. 

Sur la rulŝtuparo en stacidomo



Berlino

La lasta komuna foto antaŭ nia forveturo al Pollando



Fino

Bedaŭrinde nia ekskurso fini ĝis, sed ĝi
restos en niaj koroj kaj memoroj por ĉiam.   

Ĝis la revido !


