TRIA KOMUNIKO
Utilaj informoj antaŭ la 46a ILEI-konferenco
12-18 julio 2013
Alveno per trajno:
Herzberg am Harz en Malsupra Saksio (Niedersachsen) havas 2 fervojajn haltejojn, bonvolu
veturi ĝis la ĉefa stacidomo (Hauptbahnhof), ne forlasu la trajnon ĉe Herzberg Schloss (kastela
haltejo). Deĵorantoj, helpantoj kaj esperantlingvaj informiloj, afiŝoj atendos vin tie.
11.07.2013 – frualvenantojn ni akceptos per privataj aŭto en la ĉefa stacidomo
12.07.2013 – LKK organizos 3 antaŭtagmezajn kaj 3 posttagmezajn transportojn de la ĉefa
stacidomo al Sieber per fajrobrigada buseto, kiu surhavos ŝildeton ’Esperanto’. Post via alveno vi
povos atendadi, sidi, ripozi en la stacidoma kiosko/bufedo inter 06:15-17:30. En la eta atendejo
rigardu kaj uzu la Esperanto-benkon!
Planataj ekveturtempoj al Sieber: 09:35, 10:45, 12:30, 14:05, 15:35, 17:35
Eblos veturi ankaŭ per loka buso n-ro 451, kiu laŭ la horaro ekveturas de la stacidomo je 9:18,
11:25, 14:56 kaj 16:56 kaj alvenas al Sieber post ĉ. 30 minutoj. La nomo de la haltejo ĉe la
preĝejo, plej proksime al Haus des Gastes (nia konferencejo) estas Kurvervaltung.
13.17.2013 – eblas veturi per loka buso n-ro 451 je 9:27 kaj 12:31 al la urbocentro kaj ankaŭ
LKK provos organizi transporton per privataj aŭtoj de la stacidomo al la urbocentro ĝis ĉ. 14a
horo, ĉar laŭ la programo antaŭtagmeze okazos urborigardado en Herzberg kaj konferencanoj
kolektiĝos sur la ĉefplaco (Marktplatz) antaŭ la urbodomo, de kie per aŭtobuso ni komune
veturos al Sieber.
Alveno per aŭto:
GPS-kodoj: 51.69708,10.42374
Adreso de la konferencejo: DE-37412 Herzberg am Harz (Sieber) Haus des Gastes (strato: An
der Sieber, numero: 69) parkejo apud la preĝejo St. Benedictus, de tie bv. iri piede, la
konferencejo estas sur la alia bordo de la rivero.
ATENTON: pro pontokonstruado en Herzberg am Harz vi devos uzi alian itineron, etan
kromvojon. Alveninte al Herzberg sekvu vojindikilojn al Sieber (se ne estas videbla la nomo
Sieber, unue serĉu vojon al Lonau kaj poste estos vojforkiĝo al Sieber.
Etaj kvadrataj flavkoloraj oficialaj vojmontriloj indikas la vojon per litero U (Umleitung =
kromvojo).
Aŭ simple venu unue al la Esperanto-Centro (ICH, 37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6)
kaj iu de tie helpos al vi trovi la vojon al Sieber. En Herzberg estas pluraj brun-ruĝaj turismaj
vojmontriloj kun blankaj literoj, kiuj indikas la vojon al ’Esperanto-Centro’.
Google maps:
https://maps.google.com/maps/ms?ll=51.697245,10.423705&spn=0.000906,0.002642&t=h&z=1
9&vpsrc=0&msa=0&msid=205498506768850119619.0004e0c1929b7db3d2dad
Telefonkontakto:
En la konferencejo (Haus des Gastes) en Sieber ne estas telefono. Kelkaj poŝtelefonoj ne povas
funkcii, ĉar ne ricevas percepteblan signalon inter la montoj.

En Interkultura Centro Herzberg (ICH)/Germana Esperanto-Centro, DE-37412 Herzberg am
Harz, Grubenhagenstr. 6, Tel: +49 5521-5983 estos deĵorantoj preskaŭ ĉiam. Se provizore neniu
estos atingebla, bv. provi kelkfoje, ripeti post 1 horo, ktp.
Poŝtelefono de Zsofia Korody: +49 160 98754 190 (ne funkcios en Sieber pro manko de signalo
inter la montoj)
Poŝtelefono de Peter Zilvar: +49 162 9893 142 (ne funkcios en Sieber pro manko de signalo inter
la montoj)
En Sieber vi povos kontakti ankaŭ la Esperanto-hotelon Zum Pass (strato: An der Sieber 49), kie
la posedantoj Teresa Liberska kaj filino Barbara Kahn parolas Esperanton. Multaj konferencanoj
tranoktos tie. Ĝi estas atingebla per fiksa telefono +49 5585 999 64 77
Interreto:
En la konferencejo ne estas interreto. Sendrata retaliro estas en la ĉambroj, en la restoraciaj
salonoj kaj en la ĝardeno de Hotel Zum Pass kaj en Haus Iris.
Manĝoj
12.07: Internacia frandvespero estas planata por la unua vespero. Laŭ kutimo konferencanoj
kunportos iun nacian specialaĵon, interesan bongustaĵon el siaj propraj landoj, pretigas etan
bufedon kaj rakontas pri la kunportitaĵoj antaŭ la komuna konsumado de manĝaĵoj kaj trinkaĵoj
LKK ne vendas manĝaĵojn nek zorgas pri mendoj kaj kostoj. Manĝaĵoj ne estas en la
partoprenkotizo.
Matenmanĝo
Bv. studi la konferencan paĝaron http://ilei-konferenco.esperantourbo.de/page.php?pid=41455976
Kiu tranoktos en hotelo, tiu ricevos tie matenmanĝon, aliaj povos mem mendi (aĉeti) tie bufedan
matenmanĝon kontraŭ 6 EUR en Hotel Iris, kaj 5 EUR en Hotel Zum Pass (tion ni priparolis kun
la du hoteloj).
Tagmanĝon kaj vespermanĝon prizorgos Hotel Zum Pass laŭ menukarto, eĉ en Esperanto.
Proprejn dietajn dezirojn, vegetarajn pladojn, ktp. oni devos trakti kun la kuiristo.
Nia opiniosondado rilate al malmultekosta tagmanĝo estis nur por helpi eventualajn
liverantojn. Detalojn, informojn vi ekscios surloke.
La bankedo ofertos riĉan bufedan manĝeblon, do ankaŭ tie ĉiuj povos elekti laŭ deziro.
Trinkmono: En restoracio, drinkejo estas kutimo doni trinkmonon.
Kafon, trinkaĵon LKK servos en la kafopaŭzoj en la konferencejo.
Trinkakvo: el la akvokrano ĉie estas havebla trinkebla akvo, atestite unu el la plej bonkvalitaj
en Germanio.
Vendejoj estas en Herzberg am Harz, sed NE en Sieber. Do aŭ vi povos aĉetadi en Herzberg aŭ
bv. kunporti viajn proprajn manĝaĵojn. Nutraĵvendejoj ĝenerale funkcias ĝis ĉ. 19a horo, vendejo
Rewe estas malfermita ĝis 22:00. En sabato multaj vendejoj fermas sin ĉ. l3:00. En dimanĉo

vendejoj NE funkcias, do memzorgantoj bv. ĝustatempe aranĝi aĉetadon. Pro malnova loka
tradicio kelkaj malgrandaj vendejoj kaj pluraj servoj ne funkcias en merkredposttagmezo.
Mono, banko:
la valuto estas eŭro (EUR), en Herzberg estas Commerzbank, Volksbank kaj Sparkasse, krome
bankaŭtomatoj. Semajnfine la bankoj ne funkcias, monŝanĝado ne estas aranĝebla. Bv. zorgi pri
sufiĉa kvanto de EUR por la konferenca semajno, pagi por la tranoktado se vi ankoraŭ ne ĝiris la
tutan sumon. LKK akceptas nur EUR
En kelkaj vendejoj oni ne akceptas kreditkartojn, do nepre havu kontantan monon, se vi ŝatus
aĉeti ion.
Elektro:
La elektra tensio estas 220-230 volta. La konektiloj havas du rondajn truetojn. Se vi bezonas
specialan adaptilon, bv. kunporti, LKK ne povos disponigi tiaĵojn.
Libroservo:
La libroservon prizorgos Interkultura Centro Herzberg/Germana Esperanto-Centro. Estos
aĉeteblaj ankaŭ bildkartoj kaj laŭ interkonsento LKK povos prizorgi ankaŭ sendadon de viaj
kartoj.
Ekskursoj: ankoraŭ eblas aliĝi al kelkaj ekskursoj surloke. Bv. demandi ĉe la akceptejo.

