
Bonvenon al Montrealo!



Multaj rektaj
flugoj el Eŭropo

kaj la tuta
mondo!



Bela, sekura, 
komforta, ne 

tre kosta!

Kanado estas tre sekura lando, 
Montrealo, tre sekura urbo

Akvo el la krano bonas por trinki

Temperaturo en aŭgusto: ĉ. + 17 – 25 C

Prezoj pli malaltas ol en Finnlando



Ĉefe franclingva, la angla estas la dua plej parolata
lingvo; dekoj da aliaj lingvoj



Ni kongresos urbocentre!



Facilas atingi: nur kelkaj minutoj de la ĉefaj metrolinioj!



Proksime al la monto kaj la riverego!



Nia kongresejo: 4-stela hotelo Sheraton



Loĝi en la kongreshotelo = pasigi
tutan semajnon en Esperantujo!







Krome…

• Multegaj ne multekostaj
restoracioj ĉie ĉirkaŭ la 
kongresejo (6-10 eŭroj)
• Ankaŭ vegetare/vegane

• Perfektas por piediro
(liftoj, rulŝtuparoj, ĉio
proksime!)

• Diversrangaj loĝebloj
proksime!



Du belaj parkoj tuj apud la kongresejo



Pluraj vidindaĵoj tuj apud  
la kongresejo





Sketejo tuj apude!



• Bixi

Montrealo bonegas por biciklado!



... kaj piedirado!



Programo estos riĉega!

• Filmoj kun subtekstoj
en Esperanto

• Koncertoj

• Ludoj kaj amuziĝoj

• Neformala programo

• Nacia Vespero: 
diversaj kulturoj, kiuj
kreis Montrealon



Eventoj ĉirkaŭ la UK
• ILEI-konferenco en Kebeko (25a de julio – 1a de aŭgusto)

• Nitobe-Simpozio (1a – 3a de aŭgusto) kaj LangFest

• Samtempe kun la UK okazos granda indiĝena festivalo



Ekskursoj montreale



Montrealo historia!





Montrealo religia!





Montrealo multkultura





Montrealo arta!



Montrealo verda!







Montrealo scienca kaj sporta!



Montrealo gastronomia!





Montrealo subtera!



Montrealo nokta!







Krome – pluraj ekskursoj apud Montrealo!





Antaŭ- kaj postkongresaj ekskursoj







Kebekurbo







Tadusako





Toronto 



Niagaraj Akvofaloj



Kingstono



Otavo



Vankuvero, Brita Kolombio[eble]



Insulo de Princo Eduardo[eble]



Kiel vi povas helpi?

• Partoprenu! 
• Certigu, ke vi havas libertempon!

• Helpu reklami kaj varbi partoprenantojn!
• Informu persone kaj elektronike!

• Ŝatu niajn paĝojn, dividu niajn novaĵojn!
• Esperanto2020.ca

• facebook.com/Montrealo.kongreso

• instagram.com/esperanto2020  

• twitter.com/esperanto2020

• Pripensu, kiel vi povus kontribui al la programo! 

• Volontulu! tiny.cc/volontuloj2020
• Ni aparte bonvenigas fotistojn kaj filmistojn!

http://tiny.cc/volontuloj2020


Dankon!
Ĝis la revido en Montrealo! 
1-8a de aŭgusto 2020


