
Situo de la Kongresejo - loĝejo

La kongresejo kaj  samtempe loĝejo troviĝas  en  la  universitata  studenta  loĝejo “Colegio  Mayor 
Universitario Chaminade”, situanta ĉe Paseo Juan XXIII, 9, en la areo “Ciudad Universitaria”, de 
Madrido.

La kongresejo troviĝas tute apude de la metrostacio “Metropolitano”, ĉe la linio 6. Pli sube vi trovos 
konsilojn por atingi  ĝin ekde la  flughaveno kaj  trajnaj  stacioj.  Ankaŭ tute  proksime troviĝas  la 
haltejo “Juan XXIII-  Plaza Isla  Alborán” de la  urba bus-linio "Circular  -  C1 kaj  C2 ",  per  kiu 
atingeblas pluraj gravaj lokoj de la madrida urbocentro.

Posedantoj de iloj kun konekto al Interreto povas vidi la mapon de la kongreseja areo per Google 
Maps, laŭ la kurta adreso http://goo.gl/maps/VaajP aŭ markante la nomon de la strato.

Ankaŭ oni povas viziti la retejojn de la metroo : http://www.metromadrid.es kaj de la aŭtobusa urba 
sistemo : http://www.emtmadrid.es/mapaweb/emt.html.

Tarifoj de la urbaj transport-sistemoj en 2013

Metroo

Simpla bileto : la prezo varias inter 1,50 kaj 2,00 € laŭ la nombro da stacioj trairotaj. Akirebla per 
aŭtomataj maŝinoj, kvankam en kelkaj stacioj estas giĉetoj.

Bileto de aŭ al flughaveno : 5 €.

Urbaj busoj

Simpla bileto uzebla nur en unu linio (necesas pagi novan bileton se oni ŝanĝas al alia linio) : 1,50 €.

Turisma abono

Tre konsilinda. Ĝi ebligas vojaĝi senlime per metroo kaj urbaj busoj ene de la urbo Madrido.

1 tago 8,40 € 
2 tagoj 14,20 € 
3 tagoj 18,40 € 
5 tagoj 26,80 € 
7 tagoj 35,40 € 

La kosto duobliĝas se oni deziras vojaĝi tra la tuta madrida provinco.

Metro-busa dekvojaĝa bileto

Uzebla kaj en metroo kaj en urbaj busoj. Por 10 vojaĝoj, utiligebla iam ajn (ne nepre en la sama 
tago) : 12,20 €.

http://goo.gl/maps/VaajP
http://www.emtmadrid.es/mapaweb/emt.html
http://www.metromadrid.es/
http://www.satesperanto.org/-2013-86-madrido-.html


Itinero se vi alvenas per flughaveno

Konsilindas uzi la metroon. Prenu en la flughaveno mem la linion 8 ĝis ĝia fina stacio “Nuevos 
Ministerios”. Tie ŝanĝu, per iom longa koridoro, al la linio 6 kaj eliru en la stacio “Metropolitano”,  
troviĝanta tute apud la kongresejo.

Itinero se vi alvenas per trajnaj stacioj “Atocha” aŭ “Chamartín”

Prenu ĉe la stacidomo mem la metroan linion 1 ĝis stacio “Cuatro Caminos”. Tie, per la ekzistantaj 
liftoj, iru al linio 6 kaj eliru en stacio “Metropolitano”.

Por aŭtomobilistoj

Estas konsilinde uzi navigilojn GPS. Koordinatoj de la kongresejo :

UTM [ X : 439.252 m ; Y : 4.477.868 m ]
Longitudo : - 3º 42’ 58”
Latitudo : + 40º 26’ 57”

Portantoj  de iloj  kun konekto al  interreto povas  konsulti  la  Google-mapojn.  Kurta  adreso de la 
kongreseja areo estas http://goo.gl/maps/VaajP.

Referencaj itineroj :

• Plaza de España - Calle Princesa - Moncloa - Calle Isaac Peral - Plaza Cristo Rey - Calle 
Isaac Peral - Paseo Juan XXIII, 9 (kongresejo).

• Placo Glorieta Cuatro Caminos - Avenida Reina Victoria - Avenida Moncloa - Paseo Juan 
XXIII, 9 (kongresejo).

Personaj vizitoj al urbocentro

Per buso :

• per linio Circular C2 en Paseo Juan XXIII (haltejo Juan XXIII- Isla Alborán, tre proksima al 
la kongresejo) vi povas atingi Plaza de España, kaj de tie promeni laŭlonge de Gran Vía, la 
plej grava komerca strato de Madrido. Proksime de Gran Vía situas Puerta del Sol, ejo de la 
mondkonata kampado de la Movado 15 M (okazinta la 15an Majo 2011). Proksime al Puerta 
del Sol troviĝas la tre vizitinda Plaza Mayor ;

• per linio Circular C1 (sama haltejo sed en la kontraŭa trotuaro) vi povas atingi la kruciĝon 
konatan kiel Nuevos Ministerios. Tie, ŝanĝante al buslinio 27, direkten "Embajadores", vi 
povas viziti la faman placon Cibeles (fontano honore al la diino de la agrikulturo, Cibeles). 
De  tie  komenciĝas  promenejo  Paseo  del  Prado,  kie  troviĝas  la  fama  samnoma  Muzeo. 
(Rimarku ke busoj de ĉi linio kutime haltas dum kelkaj minutoj en Placo Cuatro Caminos 
por ĝustigi sian hortabelon).

Per metroo :

• por strato Gran Vía kaj Placo Puerta del Sol : prenu linion 6, stacio “Metropolitano”, apud 
kongresejo,  ĝis  stacio  “Moncloa”.  Tie  ŝanĝu  al  linio  3  kaj  eliru  en  “Plaza  de  España”, 
“Callao” aŭ “Sol” ;

• por la areo Muzeo del Prado : prenu linion 6, stacio “Metropolitano”, apud kongresejo, ĝis 
stacio “Cuatro Caminos”. Tie ŝanĝu al linio 2 kaj eliru en stacio “Banco de España” (per ĉi  
linio ankaŭ atingeblas Gran Vía - stacio “Santo Domingo” - kaj Puerta del Sol – stacio “Sol”.

Per taksio :

Taksio  inter  la  kongreseja  areo  kaj  la  urbocentro  (se  ĝi  trairas  per  strato  Princesa)  kostas 
proksimume 12 / 15 €.

http://goo.gl/maps/VaajP
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