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1133aa  MMEEKKSSIIKKAA  EESSPPEERRAANNTTOO--KKOONNGGRREESSOO  

"Agadoj por pli bona mondo" 

15a-18a de novembro 2013, 

Ĉefurbo de Meksiko 

 

 
 

 

Postkongresaj Ekskursoj tra interesaj lokoj en la Ĉefurbo de Meksiko 

Aranĝis Edith Ibariaz Quezada, membro de MEF 

         

Lunde, la 18an de novembro 

11a:30 Vizito al Xochimilco1. Ni estos tie la tutan tagon por promeni kaj preni “trajinera” tio 

estas eta kaj kutima ŝipeto, por veturi tra la kanaloj. 

14a:00 Manĝado. 

17a:00 Ni revenos al la centro de la urbo. 

18a:00 Kunveno por babili, resti kaj trinki kafon en “ Sanborns de los Azulejos”. 

 

Xochimilco2 (Soĉimilko), kies signifo en la naŭatla lingvo estas “loko de la floroj”, estas unu el la partoj 

de la Ĉefurbo de Meksiko kie la pasinteco, rilate al la lagoj, kiuj karakterizis iam la tutan valon de 

Meksiko, ankoraŭ restas kaj estas parto de la ĉiutaga vivo en iu etoso plena da tradicioj, kun jarcentoj 

da historio. La UNESCO deklaris Xochimilco kiel kultura kaj natura heredaĵo de la homaro (Patrimonio 

Cultural y Natural de la Humanidad). 

 

                          

 

                                                           

1 Ni luos aŭtobuson por kune iri al Xochimilco ekde la kongresejo kaj ni planas ankaŭ kune reveni. 
2 La teksto kaj la fotoj estis prenitaj de la retpaĝo www.ciudadmexico.com.mx  kaj tradukita al esperanto de 
Mallely Martínez M. 
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Marde, la 19an de novembro 

10a:00 Mantenmanĝo en vegetara restoracio sur la strato Madero en la centro de la urbo. 

11a:00 Vizito al la Nacia Universitato de Meksiko (UNAM), por koni diversajn fakultatojn kaj la 

ĉefan konstruaĵon kie laboras la registaro de la universitato; “Rectoria”. 

14a:00 Manĝado en restoracio de la Fakultato de Arkitekturo. 

15a:30 Vizito al “Coyoacán” por koni la centron. 

16a:00 Vizito al la blua domo de fama pentristino Frida Khalo. 

17a:00 Vizito al la domo de fama filozofo kiu loĝis en Meksiko, León Troski. 

18a:00 Kunveno por babili kaj trinki kafon en fama kafejo, kiu nomiĝas “Don Pancho”. 
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Merkrede, la 20an de novembro 

10a:00 Mantenmaĝo en restoracio “Sanborns de los azulejos” sur la strato Madero en la centro 
de la urbo. 

11a:00 Vizito al Zócalo, la Katedralo kaj la Palaco de Registaro por vidi la pentraĵojn de Diego 
Rivera. 

12a:00 Marŝado tra la strato Madero por viziti la muzeon “El Estanquillo” de la filozofo Karlos 
Monsivais kaj la konstruaĵon “Casino Español”. 

14a:00 Manĝado en vegetara restoracio sur la strato Madero. 
15a:00 Vizito al Palaco de la Belaj Artoj kaj la ĉefa, bela kaj granda parko, kiu nomiĝas la 

Alameda. 
16a:00 Vizito al muzeo por rigardi la pentraĵon de Diego Rivera “Una tarde en la Alameda”. 
17a:00 Marŝado tra la ĉefa avenuo Reforma por rigardi la “La Anĝelo de la Independenco”. 
18a:00 Kunveno por babili kaj trinki kafon en kafejo sur la avenuo Reforma. 

 

                      

Rekomendoj: 

� Uzi komfortajn vestaĵojn kaj ŝuojn. 
� Esti preta por multe da marŝado. 
� Kunporti botelon da akvo. 
� Kunporti identigilojn. 
� Se vi estas profesoro, kunporti tian indentigilon. 
� Kunporti ĉapelon. 

 
Gravaj rimarkoj: 

� La prezoj dependas de la kvanto da partoprenantoj en ĉiu ekskurso. 
� La ekskursoj estas malfermitaj por ĉiu homo, ĉu komencanto, ĉu parolanto de 

Esperanto, ĉu amikoj, konatuloj, familianoj, ktp. 
 
Se vi interesiĝas pri unu aŭ pli de la planitaj ekskursoj, bv. peti pli da informoj al Edith 
Ibariaz, skribu al eibariaz@hotmail.com;  yiyied32@yahoo.com.mx 


