
 
Tranokto en: 
* 2-persona ĉambro kun ventumilo: FXOF 17000/nokto 
* 1-persona ĉambro kun ventumilo: FXOF 19000/nokto 
* 2-persona ĉambro kun klimatizilo: FXOF 19000/nokto 
* 1-persona ĉambro kun klimatizilo: FXOF 15000/nokto 
* 1-persona ĥato (afrikstila ĉambro): FXOF 22000/nokto 
* 2-persona ĥato (afrikstila ĉambro): FXOF 25000/nokto 
 

Ĉiuj ĉambroj havas internajn banejojn, kaj iliaj prezoj 
inkluzivas matenmanĝon.  
      
La Kongresa Organiza Komitato rezervos ĉambrojn por 
ĉiuj, kiuj dezirus tranokti en komforto kaj sekureco en 
Tsotan, la hejmo de la kongresejo. 
 
 
 

* Matenmanĝo: FXOF 2000 unuopulo/ tago 
* Tagmanĝo: FXOF 4000 unuopulo/tago 
* Vespermanĝo: FXOF 4000 unuopulo/tago 
* Paŭzo-kafo: FXOF 2500 unopulo 
* Entreo: FXOF 2000 unuopulo/plado 
* Botelo da trinkaĵo:  FXOF 500/ botelo 
Ĉiuj prezoj ne inkluzivas AVI-pagon. La akvo (dum   
maten-, vespermanĝoj) kaj teo (dum tagmanĝo) estas 
prezentataj senpage.  
FXOF estas la valuto en Senegalo. 1 FXOF = 0,0015245 €  

La bazaj aliĝkotizoj estas en eŭroj kaj dependas de tri 
landkategorioj kaj tri aliĝdatoj. Loĝado, manĝoj, eks-
kursoj kaj aliaj servoj estas aparte pagendaj por alikon-
tinentanoj (vd. sube). 

B: Landoj de Orienta Eŭropo, landoj de Sud-Ameriko, 
Ĉinio, . 
C: Ĉiuj landoj en Afriko, nemenciitaj landoj ĉe A kaj B.  

Konata ankaŭ kiel monda heredaĵo de Unesko, la  
insulo Goreo staras ĉ. 4 km de Dakaro kun grandeco 
de 28 hektaroj. La loko atestas la dolorajn memorojn 
pri la atlantika sklavkomerco, senprecedencan homan 
sperton en la historio de popoloj. Goreo estis ekde la 
15-a jarcento, pro sia strategia pozicio, kerno de     
rivalecoj inter diversaj eŭropaj nacioj, kiuj sinsekve 
uzis ĝin kiel haltejon aŭ kiel sklavan merkaton. La 
malsamaj unuopaĵoj de ĉi tiu loko - fortikaĵoj, kons-
truaĵoj, stratoj, placoj kaj tiel plu - rakontas, ĉiu laŭ 
sia maniero, pri la plej granda sklavkomerca centro 
sur la afrika marbordo de la 15-a ĝis la 19-a jarcentoj. 
La insulo estas hodiaŭ pilgrimejo por la tuta afrika 
diasporo, kontakthejmo inter la okcidenta mondo kaj 
Afriko, kaj spaco por interkulturaj interŝanĝoj, dia-
logoj per konfronto de ideoj de repaciĝo kaj pardono. 

Por kontakti la organizantojn:  
ake-8-organizantoj@googlegroups.com  
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Aliĝkategorio A B C A B C A B C 

Kotizoj (EUR) 30 20 5 40 30 10 50 40 15 

Maldekstre: estas la monumento 
de la afrika renesanco. Kun 49-
metra alteco, ĝi estas la plej alta 
statuo en Afriko kaj memkom-
preneble, unu el la nepraj vizit-
indaĵoj en Dakaro. Dum la 
kongreso ni organizos komunan 
ekskurson al tiu vidindaĵo. 



Saluton! 
 
Bonvolu konsideri tion ĉi kiel afablan inviton al vi – 
kara samideano, kara esperantisto de ajna lando, kara 
amiko aŭ amikino de Afriko, vi ĉiuj, kiuj pensas, ke 
ankoraŭ havas sencon kunveni kiel homoj kun homoj 
en la nuna mondo de multaj problemoj – por veni al 
la 8-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE). Tiu ĉi 
kongreso disvolviĝos sub la temo: Esperanto, ŝanco 
kaj ne minaco por Afriko, de la 26-a ĝis la 30-a de 
decembro 2022 en Tieso, Senegalo.  
     La urbo Tieso staras je 70 km oriente de la ĉefurbo 
Dakaro kaj ĉ. 38 km de la internacia flughaveno. Ĝi 
estas unu el la 14 administraj regionoj de Senegalo 
kun ĉirkaŭ 765 213 enloĝantoj en 2019. En la urbo 
ekzistas ĉiuj servoj, kiujn oni povas trovi en ĉiuj  
grandaj urboj, nome bankoj, ATM-aŭtomatoj, hoteloj 
ktp.   
     Tie ĉi prepariĝas por vi ĝoj- kaj ĝuoplena semajno. 
Bonvolu ne preterlasi tiun ŝancon viziti Senegalon!        
Venante al la kongreso, vi helpos per via ĉeesto sur-
loke montri la diversecon de nia E-movado, kie ĉiu 
homo povas senti sin sekura en siaj loka kaj persona 
identecoj, kie ĉiuj hejmiĝas egalece. 
     Dum la kongresa periodo vi povas malkovri mul-
ton, lerni, renkonti ekkonitajn amikojn, amikiĝi kun 
novaj personoj, amuziĝi. Vi povas ankaŭ sperti la  
gastamon de lokuloj, la ĉarman belecon de la lando 
tra komunaj ekskursoj, kiujn ni aranĝos kaj krome 
provi tipe lokajn kuirartaĵojn kiel, Tiebudien, Jasa kokaĵo 
ktp. Mallonge, venante al la kongreso, vi ne enuos.  
     Thies ĝojas bonvenigi vin ĉiujn por spertigi vin pri 
aspektoj de la bunteco kaj riĉeco de la tero Teranga, 
la hejmo de gravaj personoj kiel Cheikh Anta Diop, 
Awa Thiongane, Lamine Diop, Rose Dieng-Kuntz…!  
Bonvenon inter ni! 

La organizantoj 

Solena malfermo| Prelegoj| Lingvaj kursoj| Ekza-
menoj| AMO-seminario| Filmoj| Piedpromenadoj| 
Ludoj| Laborgrupoj| Diskutrondoj| Diskoteko| Kvizo| 
Akceptoj| Atelieroj| Koncertoj… kaj Ekskursoj: 
duontaga (DT1) per buso al Dakaro kaj ĝia ĉirkaŭaĵo, 
duontaga (DT2) per buso al la roza lago kaj tuttaga 
(TT ) per buso kaj ŝalupo al Goreo. 
 
La plej kerna afero de la 8-a Afrika Kongreso de Espe-
ranto, kiel dirus M. Fettes - kvankam programo ja 
gravas kaj valoras en Esperanto-kongreso - estas   
provizi per kadro, en kiu, kiel diris Zamenhof, homoj 
kunvenos kun homoj en reciprokaj amikeco kaj     
respekto. Homoj kun homoj, jes, temos pri senegal-
anoj kun konganoj, afrikanoj kun alikontinentanoj, 
viroj kun virinoj, terkulturistoj kun oficistoj, pliaĝuloj 
kun gejunuloj, muzikemuloj kun prelegemuloj,     
seriozuloj kun ridemuloj.  
 
Ĉiu kongresano, kiu ankoraŭ neniam estis en Sen-
egalo devus partopreni al dumkongresaj ekskursoj, 
ĉar estas la plej rekta maniero, per kiu oni povas   
ekkoni tiun landon de vera kultura mozaiko, kie ling-
voj, etnoj kaj religioj harmonie kunekzistas en fol-
klora simfonio - kio malkaŝas la potencon de afrikaj 
tradiciaj  kredoj, malgraŭ eksteraj influoj. 
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MAŬRITANIO 

Senegalo, laŭ longa formo Respubliko Senegalo, 
estas ŝtato en okcidenta Afriko kun limo al Atlantiko, 
Maŭritanio, Malio, Gvineo kaj Gvineo Bisaŭa. Gambio 
formas kvazaŭ-enklavon en Senegalo, penetrante pli 
ol 302 km enlanden. La Kaboverdaj Insuloj situas 560 
km de la senegala marbordo. 
La landnomo devenas de la rivero, kiu preteriras ĝin 
oriente kaj norde kaj kiu havas sian fonton el Fouta-
Djalon en Gvineo. La klimato estas tropika kaj seka 
kun du sezonoj: la seka kaj la pluva sezonoj. 
Senegalo sendependiĝis disde Francio la 20-an de 
aŭgusto 1960 kaj ampleksas 196 722 km² kun 16 209 
125 enloĝantoj (2019). Ĝi membras en pluraj regi-
onaj, kontinentaj, mondaj orgaizaĵoj, i.a. Ekonomia 
Komunumo de Okcidentafrikaj Ŝtatoj (ECOWAS), 
Afrika Unio (AU),  Komunumo de Sahelo-Saharaj 
Ŝtatoj (CES), Franclingva landaro kaj Organizo de 
Islama Kunlaboro. 


