
TRI-PARTA  EKSKURSO  EN  PARIZO 
gvidota de Helena kaj Elizabet’ 

La 3an de aprilo 2018, kadre de la kongreso de SAT-Amikaro 
 

Ĉiu vizito estas aparte rezervebla. 
 
Matene, je la 10a : 
Gvidata vizito de la muzeo  « Mundolingua » : 
Tra miksamaso de kuriozaj objektoj, ludoj, antikvaĵoj, 
libroj, bildoj, mapoj kaj dokumentoj, instru-ekranoj, 
aparatoj unikaj…, vi malkovros multajn sekretojn pri 
la lingvoj, iliaj similaĵoj aŭ diverseco… 
 
Ni profitos la grupo-prezon, po 5 €ojn, se almenaŭ 10 homoj 
rezervos kaj antaŭpagos ĝis la 17a de marto. Rendevuo je la 9a50, 
10 straton Servandoni, apud la preĝejo St Sulpice. 
 

Tag-meze :  
Manĝo en la restoracio « Esperantie » : 
Situanta sur la Civito-insulo (Île de la Cité), tiu tutnova 
restoracio proponas nur freŝajn produktojn kuiritajn 
surloke. Ilia menu-karto estas parte verkita en E°. Ni 
aranĝis komunan menuon, por tabloj de 5 homoj, kun 
malgrandaj kvantoj de 10 el iliaj specialaĵoj (entreoj, 
ĉef-pladoj kaj desertoj). La pladoj ne estos individuaj 
sed dispartigotaj (laŭ la sistemo de « tapas-oj »). 
 
Nepre rezervi kaj antaŭpagi, ĝis la 17a de marto, po 15 € (sen 
trinkaĵoj kaj suplementoj, pagotaj surloke). Rendevuo je la 11a45, 
apud la « fontano de la palm-arbo », ĉe la placo Chatelet. 
 

Post-tag-meze : 
Vizito de la Civito-insulo (Île de la Cité)  
gvidota en esperanto de Helena Marlin. Ekde la Nova ponto, 
laŭ la kajo de Juvelistoj (orfèvres), ni paŝos al la Sankta 
Kapelo, kiun ni detale vizitos, la granda halo de la justic-
palaco kaj la katedralo Notre Dame. Ni finos per malkovro de 
histori-riĉa kvartaleto, savita de detruo en la Hausmann epoko. 
 
Pro la alfluo de turistoj en la paska periodo, necesas rezervi por vizito de la 
Sankta Kapelo (grupa prezo = 8 €), antaŭ la 9a de marto. Rendevuo je la 
13a45 ĉe la statuo de Henriko la IVa, sur la Nova ponto. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Por informiĝi, rezervi, antaŭpagi,  
sin turni al Elisabeth Barbay, 25 allée Gabriel Fauré 93140 BONDY 

01 48 47 23 87 aŭ eliz.barbay(ĉe)wanadoo.fr, dankon. 
 


