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Kio kaj kie estas Oldenburg 
La universitata urbo Oldenburg havas ĉirkaŭ 
170.000 enloĝantojn kaj estas la tria plej granda 
urbo en Malsupra Saksio. Ĝi situas 45 km okcidente 
de Bremen inter larĝaj marĉoj kaj erikejaj regionoj, 
nur kelkajn metrojn super marnivelo. 

En la jaro 1345 Oldenburg ricevis la urborajtojn. 
Ĝi estis rezidejo de grafa, duka, grandduka kaj fede-
racia lando Oldenburg, de 1811 ĝis 1813 eĉ travivis 
„Francan tempon“ sub rego de Napoleon. Ne mirigas 

do la abundo de historiaj konstruaĵoj vizitindaj. Invitas multaj muzeoj, la 1967 inaŭgu -
rita piedira zono kaj laste sed ne balaste logas Bergstraße malkovri ties ascendon. 

La biciklo estas la plej populara veturilo por Oldenburganoj. Laŭ studo de la Aŭstra 
Transporta Klubo (VCÖ) en 2016, Oldenburg estas unu el la plej biciklemaj urboj en 
Eŭropo laŭ la procentaĵo de bicikloj en ĉiutaga trafiko. 

Kiel veni al Oldenburg 
De sude aŭtomobilistoj forlasas la aŭtoŝoseon A29 per elirejo Oldenburg-Ohmstede, 
de aliaj direktoj forlasu la aŭtoŝoseon A28 per elirejo Oldenburg-Bürgerfelde. Regiona 
trajno bezonas 35 minutojn de la ĉefstacio de Bremeno al Oldenburgo; de okcidente 
vi atingas Oldenburgon per trajno tra Leer. La plej proksima aviadejo estas en Bremeno. 
De tie per tramo 6 al la ĉefstacio de Bremeno, kaj poste trajne al Oldenburg. 
Atentigo: La junulargastejo mem ne disponigas parkejojn! 
Detaloj troveblas en www.esperanto.de/eo/gek2022  Alvojaĝo 

La kongresejo 
Prelegoj, laborgrupoj, kunsidoj kaj aliaj programeroj okazos ĉefe en la seminariaj salo-
noj de la junulargastejo Oldenburg. Tie estos ankaŭ la libroservo kaj la kongresa ofi-
cejo. 

La nova junulargastejo estis malfermita en  oktobro 2019. Ĝi estas moderne ekipita 
kaj ideale konvena por tiaspecaj kunvenoj. Krom moderne  ekipitaj seminariejoj ĝi ofer-
tas ankaŭ grandan kaj belan ripozejon en la vestiblo kun multaj sidlokoj kaj grandan 
terason. 

Por niaj partoprenantoj ni rezervis preskaŭ la kompletan domon kaj do disponigas 
(limigitan) nombron da tranoktejoj kun plena pensiono en la junulargastejo mem. 

Centra renkontejo kaj kongresa adreso estas la junulargastejo: 
Jugendherberge • Straßburger Straße 6 • 26123 Oldenburg • +49 441 87135. 

La malferma kunveno okazos sabate antaŭtagmeze  
en la City Club Hotel Oldenburg. 
Ĝi estas piede atingebla de la junulargastejo. 

City Club Hotel Oldenburg • Europaplatz 4–6 • 
26123 Oldenburg • +49 441 8080 
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La kongresa programo 
La ĉeesta programo ofertos prelegojn kaj laborgrupojn pri interesaj temoj, ampleksan 
libroservon, regionajn ekskursojn kaj vesperajn kulturprogramojn. 

Elektitajn virtualajn programerojn vi povos partopreni per Zoom. 

Ĝenerala programskemo 

Detalojn pri la programo ni komunikos en la dua informilo. 

La organizan teamon vi atingas per: 
Deutscher Esperanto-Bund e.V. 
Franz Kruse 
Elsflether Weg 3 
27809 Lemwerder 
 
Telefono: +49-421-6979958 (ene de Germanio ankaŭ: 0800-3363636-61) 
Fakso: +49-421-678696 
 
Retpoŝto: gek@esperanto.de

vendredo 
2022-06-03

sabato 
2022-06-04

dimanĉo 
2022-06-05

lundo 
2022-06-06

08:00– 
09:30 matenmanĝo

09:30– 
12:00

kongresa 
malfermo 
prelegoj

membrokunveno 
GEA 

laborgrupoj 
ekskursoj

ferma 
kunveno

12:00– 
13:30 tagmanĝo

13:30– 
15:00

prelegoj 
laborgrupoj 
ekskursoj

prelegoj 
laborgrupoj 
ekskursoj

forveturo, 
eventuale 
 kunsidoj

15:00– 
15:30

alveno 
akcepto

kafopaŭzo

15:30– 
18:00

prelegoj 
laborgrupoj 
ekskursoj

prelegoj 
laborgrupoj 
ekskursoj

18:00– 
19:30 vespermanĝo

20:30– 
21:30

interkona 
vespero

vespera 
programo

vespera 
programo
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La kotizoj 
La kotizo indikita maldekstre validas por A-landanoj. La reduktitan kotizon dekstre 
pagu akompanantoj, handikapuloj (kun atesto), senenspezuloj kaj junuloj ĝis 25 jaroj. 

 
* Tagbiletoj haveblas nur surloke, neniu rabato, 15 / 10 € krompago. 

Krompago Krompago de 30 / 20 € por partoprenantoj kun loĝejo en Germanio, kiuj ne 
estas membroj de Germana Esperanto-Asocio. 
Rabato de 30 / 20 € por partoprenantoj el B-landoj. 

Loĝebloj en la junulargastejo 
Aliĝante bonvolu informi nin, se vi volas mendi loĝadon en la junulargastejo. 

La ĉambroj estas dulitaj; trian kaj kvaran liton eblas aldoni. La ĉambroj do estas 
 uzeblaj kiel unu- ĝis kvarlitaj. 

La prezoj enhavas 3 tranoktojn, manĝojn matene, tagmeze kaj vespere (de vesper -
manĝo vendreda ĝis tagmanĝo lunda), litaĵon, garnituron de mantukoj. 

La kotizo indikita maldekstre validas por aĝo ĝis 26 jaroj, la dekstra por aĝo ekde 
27 jaroj. 

  
Atentu: La kvanto de ĉambroj en la junulargastejo estas limigita. 

Mendoj por ili do bezonas konfirmon flanke de la LKK. 

Hoteloj 
Ekzistas listo de hoteloj en la ĉirkaŭo de la junulargastejo. Ĝi enhavas adreson, telefon-
numeron kaj piediran distancon al la kongresejo; ligita mapo montras la ĝustan vojon. 
La listo de hoteloj troviĝas en la retpaĝo www.esperanto.de/eo/gek2022  Loĝado 

Kiel aliĝi? 
Aliĝo per la reto 
Se iel eble, uzu la retan aliĝilon: 

https://www.esperanto.de/eo/gek-2022-alighilo 

Aliĝo per poŝto 
Deutscher Esperanto-Bund e.V. • Brigitte Kranz • Langenweg 176 • 26125 Oldenburg 

Kongresa konto 
Deutscher Esperanto-Bund 
Sparkasse Odenwaldkreis 
IBAN: DE09 5085 1952 0040 1145 97 
BIC: HELADEF1ERB 

Bonvolu nepre ĝiri kun titolo: „GEK 2022“ + via antaŭnomo + via familia nomo 
Via aliĝo ekvalidos, kiam via kongresa kotizo atingis la konton de GEA.

Aliĝo ĝis 2021-12-31 ĝis 2022-03-31 poste aŭ surloke tagbileto*

Kotizo 70 / 40 € 80 / 55 € 100 / 80 € 50 / 40 €

ĉambro unulita dulita tri- aŭ kvarlita

prezo por 1 persono 200 / 220 € 155 / 175 € 140 / 160 €


