
❤ Programo:
Oni  ne  diras  ĉiom,  sed  jam  frenezega  kaj 
diversa programo estas planita,:

♥ Muziko: pluraj koncertoj
♥ Prelegoj pri naturo…
♥ Preparado da filmeto
♥ Sporto: bano en la apuda lago
♥ Rolaj kaj stultaj ludoj
♥ Tuttaga ekskurso en la urbo 
♥ Carcassone

…kaj multajn surprizojn ĉirkaŭ la am-temo

Membro de Jefo:
Nia  jarkunveno  okazos  la  dimanĉon  la 
28an de aŭgusto post Festo

Surlokaj kontaktoj:

 festejo (de la 19an): 
(+33 0)5 63 98 61 44

Ben (poŝtelefono): 
(+33 0)06 18 69 99 22

 Gîte de Saint Amand Valtoret
34220 Saint-Pons de Thomières

http://festo.esperanto-jeunes.org

Ttt-ejo: http://esperanto-jeunes.org
 +33 (0)1 42 78 68 86
 4Bis, rue de la Cerisaie 

75004 Paris    Francio
 jefo@esperanto.org

20-27an 
de 

aùgusto 
2005

Saint-Pons de 
Thomières

Francio

2a bulteno

http://festo2005.blogspot.com



Jean-Ernest
Fontenoy de 

l'Orvault
(fama franca poeto)

Bonvenigas vin
en Francio

❤ La festejo:
Ĉi-jare,  Festo  okazos  en  belega  regiono  en 

suda Francio, apud la "Regiona Natura Parko du 
Haut-Languedoc en gastejo "gîte de Saint Amand 
Valtoret". 

Venu  kaj  malkovru  grandegajn  arbarojn, 
bluajn lagojn, kaj brilegan sunon !

Akcepto komencos 
sabate je la 14a

❤ Kion kunporti?
Ĉiuj: Banvestaĵon, sportŝuon, sunkremaĵon, 

kaskedon, k-diskojn, eŭrojn 

Tendo: vian propran materialon

❤ Surloke:

 Ni proponos etan bazaron por tiuj 
kiuj tendumos

❤ Kiel alveni?

Trajne: 

Trajnhoraro al mazamet:
sabate, el Tuluzo:
♥ 12h24->13h50
♥ 14h17->15h55

♥ 17h54->19h24
♥ 19h06->20h38
♥ 21h15->23h05  

➱ diru al  ni  antaŭe  kiam vi  planas  veni,  oni  
veturos al vi de la stacidomo Mazamet ĝis la 
festejo.

Kiel iri aŭte, el Mazamet: 

sekvu la panelojn:  "Centre loisir  Peyrin - 
Laplanête".

♥ alveninte en mazamet, iri  ĝis la ronda 
vojŝanĝigo de la superbazaro LECLERC.

♥ Direktiĝu al "BOUT DU PONT DE L'ARN" 
(inter "LECLERC" kaj "DEFI MODE")

♥ 500m poste,  turnu dekstren direkte al 
"LE BANQUET"

♥ surpinte  de  la  deklivo  turnu 
maldekstren direlte al LE BANQUET

♥ restu sur la vojo D65 pormomente
♥ trairu LE BANQUET kej dekstren turnu 

ĉe la vojkruciĝo, direkte al LAC DES
♥ SAINT PEYRES
♥ 200m poste, maldekstren turnu direkte 

al LAC DES SAINT PEYRES
♥ sekvu  la  ŝildetojn  LAC  dES  SAINT 

PEYRES/ LA PLANETE
♥ atentu ke la vojo malbonstatas
♥ alveninte  en  iu  parkejo,  direktiĝu  al 

ECOLE DE VOILES - Gîtes communaux, 
iru

♥ laŭ la lagrando, supreniru deklivon.
♥ alveninte !!

Mapoj ĉe multlingva ttt-ejo: http://www.mappy.fr/


