13a MEKSIKA ESPERANTO-KONGRESO
"Agadoj por pli bona mondo"
15a-18a de novembro 2013,
Ĉefurbo de Meksiko

Ĉi tie estas listo de rekomenditaj hoteloj, ĉiuj troviĝas en la centro de la Ĉefurbo de Meksiko,
relative proksimaj de la kongresejo. Gravas ke vi plej rapide kiel eble faru viajn rezervojn por
eviti komplikaĵojn ĉar dum tiuj tagoj estas nacie nelaboraj tagoj. Legu bone la sekvajn
atentaĵojn:
•

La partoprenantoj mem devas zorgi pri siaj rezervoj kaj pagoj, nur se necesas ni povas
helpi ilin, ekzemple en la kazo de eksterlandaj vizitantoj. Por esti pli certaj, ni
rekomendas al vi kontroli la donitajn informojn pri ĉiu traknoktejo ĉar la prezoj
povus ŝanĝiĝi.

•

Ĉiuj indikitaj prezoj estas en meksikaj pesoj, la nuna proksimuma valuto de usona dolaro
estas 12.2 meksikaj pesoj (fine de septembro 2013).

•

Ĉifoje ni ne listigas hostalojn ĉar la prezoj de tiuj kaj de hoteloj estas preskaŭ samaj
tamen, kiel vi scias, la diferenco estas ke en hotelo vi ne kundividas ĉambron kun ne
konatulo.

•

Ĉiu rekomendita hotelo ne inkluzivas matenmanĝon, tamen en ĉiu el ili estas restoracio
kaj eblas tie tion fari kontraŭ pago.

•

Unue vi trovos la plej multekostan hotelon kaj laste la plej malmultekostan, tamen ĉiuj
havas bonan kvaliton, la diferenco inter ili estas ekz. la prestiĝo, servoj kaj/aŭ
komfortaĵoj, kiujn ili ofertas.

•

Atentu ke en la du unuaj hoteloj oni donis specialan prezon por la partoprenantoj de la
13a Meksika Esperanto-Kongreso, tial, kiam vi faros vian rezervon, vi devas mencii tion.
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•

Je la fino vi trovos mapon, sur kiu vi povos vidi kie troviĝas la kongresejo kaj ĉiu
rekomendita hotelo.

1. Hotelo “Ritz”
Adreso: Francisco I. Madero #30, Historia Centro, Ĉefurbo de Meksiko. Proks. 700m for de la
kongresejo.
Telefono: enurbe 51 30 01 60 / enlande sed eksterurbe (55) 51 30 01 60 / de eksterlando
(0052) 55 51 30 01 60.
La hotelo estas kvar stela, ĝi troviĝas en piediranta strato, en unu el la plej gravaj stratoj de la
urbo. Ĝi havas lifton, restoracion, atendejon, komputilojn kaj senkablan interretkonekton.
La kostoj por ĉiu nokto kaj ĉambro estas:
1 persono, kun 1 granda1 lito.

$715.00

2 personoj, kun 1 aŭ 2 grandaj litoj.

$715.00

3 personoj, kun 2 grandaj litoj.

$835.00

4 personoj, kun 2 grandaj litoj.

$955.00

En Ritz, la normala prezo de ĉambro por 1 aŭ 2 homoj estas $1500.00, do ili donis al ni bonan
rabaton.
Pliaj informoj: la ĉambroj

havas, telefonon, televidon,

senkablan retkonekton kaj

monŝranketon.
Aldone ĉiu persono bv. pagi $20.00 por la hotelservisto (botones / bell boy) kaj $20.00 por la
hotelĉambristo por ĉambro / nokto.
Por certigi ke vi havos ĉambron kun tiu spaciala prezo, oni nepre devas fari rezervon
kontaktante al Lic. Beatriz Salamanca al ejecutivodeventas1@hotelritz.mx aŭ voku ŝin al la
poŝtelefono 55 91 89 41 88.
Retpaĝo hispane: http://www.hotelritz.mx/
Retpaĝo angle: http://www.hotelritz.mx/english/

2. Hotelo “Isabel”
Adreso: Isabel la Católica #63, Centro Histórico, Ĉefurbo de Meksiko. Proks. 400m. for de la
kongresejo.
Telefono: enurbe 55 18 12 13 / enlande sed eksterurbe (55) 55 18 12 13 / de eksterlando
(0052) 55 55 18 12 13.
1

Ni nomas grandan liton al tiu, kiu havas la sekvan grandecon (1.35 x 1.90 m.), ilia nomo en Meksiko estas
“matrimonial”.
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La hotelo havas lifton, internajn kortojn, restoracion, atendejon kaj senkablan interretkonekton.
La kostoj por ĉiu nokto kaj ĉambro estas:
1 persono, 1 granda.

$280.00

2 personoj, 1 granda lito aŭ 2 individuaj litoj.

$380.00

3 personoj, 1 granda lito + 1 individua lito aŭ 3 individuaj litoj.

$535.00

4 personoj, 2 grandaj litoj, 1 granda lito + 2 individuaj litoj aŭ 4 individuaj litoj.

$714.00

5 personoj, 2 grandaj litoj + 1 malgranda lito aŭ 1 granda lito + 3 individuaj litoj.

$892.00

Pliaj informoj: la ĉambroj havas, telefonon, senkablan interretkonekton, televidon kaj
monŝranketon.
Por certigi ke vi havos ĉambron, oni nepre devas fari rezervon prefere per interreto
http://www.hotel-isabel.com.mx/Nreserva.htm. La kostoj de la Hotelo Isabel ĉi tie publikigitaj
havas jam 15% da rabato sur la normalaj prezoj, pro tio estas ege grava ke kiam vi faros la
rezervon, vi menciu ke vi partoprenos la 13an Meksikan Esperanto-Kongreson, fakte vi povas
fari rezervon en Esperanto se vi skribas ke la mesaĝo estas por David Aguirre.
Aliflanke, la partoprenantoj de la 13a MEK ankaŭ havos rabaton en la matenmanĝo.
Retpaĝo hispane: http://www.hotel-isabel.com.mx/
Retpaĝo angle: http://www.hotel-isabel.com.mx/NinicioE.htm

3. Hotelo “Fornos”
Adreso: Revillagigedo #92, Col. Centro, Del. Cuautémoc, Ĉefurbo de Meksiko. Proks. 1km. for,
tamen per metroo eblas rapide atingi la kongresejon.
Telefono: enurbe 55 21 95 94 kaj 55 21 95 54 / enlande sed eksterurbe (55) 55 21 95 94 kaj
55 21 95 54 / el eksterlando (0052) 55 55 21 95 94 kaj 55 55 21 95 54
La hotelo havas senkablan retkonekton en komunaj lokoj, restoracion, lifton, atendejon,
parkejon.
La kostoj por ĉiu nokto kaj ĉambro estas:
a) 1-2 personoj kun 1 lito queen size.
b) 1-2 personoj kun 1 lito king size.
c) 1-2 personas kun 1 lito king size kaj jacuzzi.
d) 3-4 personoj kun 2 litoj queen size.
e) 3-4 personoj kun 2 litoj queen size kaj Jacuzzi.

$290.00
$370.00
$520.00
$520.00
$590.00

En la ĉambroj c), d) y e) eblas kroma homo tie tranokti kontraŭ ekstra pago.
Pliaj informoj: La ĉambroj havas telefonon kaj televidon. Eblas fari rezervojn nur per la reto.
Retpaĝo hispane: http://www.hotelfornos.com.mx/
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Mapo kie troviĝas la “Escuela de Estudios Superiores Regina”, nia kongresejo kaj la
rekomenditaj hoteloj.
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