
MARKOLA KONGRESO - I3ULONJO SUR MARO 

3-41-an de MP,,lo 
■MA KMf 1 f.~M +x.Y ~Y fls a`HI [A{ ~1F .~w .rs ~~ ~sf1r ./A 

1975 

K oncrre. e j o: 	Restaurant "Le Pare", Qual Gambetta
warrao 

Y r.ote10 .  
o w d . l: Hotel des Arts (unu stelo "NN") 102 Quai Gambetta 

Hotel Chatham (unu stelo) 	122 Quai Gambetta 

:Hotel de Lorraine (unu stelo "NW') 7 Place de Lorraine 
(ai  lasta estas  dekm .iomnut a maro de la kongresejo, la 
aliaj en la sarua strato, tute apude) 

eluj  t i hoteloj  e s rJ { ás sen  ee +• 	La 
en Restaurant e Parc kostis (cn 197 4) FF1 kiam P Il~1 	̂1 ! -,N. 	 a~ fl al venas gru~c . 	.4..: . frezc j (en 19 ; L. ~. ;, 	r b r~~► o►  
sen matenmango en la tri hoteloj estis jenaj:- 

des Arto de 2L al 4 .0 PF 
Cha thri p 
	

31 	.2 ? 
Lor r irit: 
	

25 al 50 FV 

Preskaü 6* i a j 6a broj enhavas au litojn, kelkaj havas 
tri. Tiuj kiuj bezonas unul i tan ĉambron, trovos la 
kostori iom alta, elz stas malpli li karaj hoteloj/pensionoj. 

~ informo  pr i aliaj hoteloj, pensionoj, restoracioj, 
piano de la urbo ktp . estas havebia ek de Januaro/Februaro 
de: 

Syndicat d'Initiative 
Quai de la Poste 
59 Boulogne sur Mer 

Allol:  Kosto: 13E1100, FF12, £1 .20 i s 1 irndato decidota 

Al a o jn akceptas Jacques  Doyel le, Alberto Marmonout 
kaj Johano Rap .l ey, 	on ant Üa j jaroj.  

Krome , unuan kaj duan de majo : junulara renkontito (informas Renée TRIOLLE 
Bd de Douai, F 59100 ROUBAIX) ; ebleco tranokti en la jumilargastejo 

-o-10 -o 



r foma R 	I 444. 2-4 JO all P. 2 

6MM memo 

$ø-bate : 

je ]as 10-a, te 	riratcrxacio "La Pare" 1, Oto1iis sisitirao. 

Proolzigo2 pH la disv+rsltrltc►  de 1a kongreso. lalaorcanaido. 

je la 12 1;0 Korn una 

ern po st1astsss s Ti z4 to al is 2 eperanto-raka►  de la arbs Biblic►- 
tekro de ißt- er (kosuna o j 	per alitc►ttarc►) 
a~ e Tiz4tto Mt la baMl..or► ja baveno. 

je la 7-a ~ =oerma unto . 

3s la 9-a s Dist" vesper°. en* la rpsrta gvidado de 

Hergé t~~ili~ . 

Dinaness 

Mew eeesiti di mom jzt • / Zibera 3 pronsraeuto • 

je ia llama ae►nsntla kunveno de Vie. Nordfranoa E9per+anta- 

Pedera41. , 

se 1a. i2'.B3O I Akoeptedo 	ttrbodomo 

je la 1-a t kotauna mango. 

4" le la 41-wa s Solana Oereaonio ee Plaoo Zamenhof. 

3s la 5*a s %m$fl  ett "70* Yarn" kaj otioiala tervao. 

for fI,! 0 

7 1%,  5.4-ce 	.-20 o 

r 
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