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Ujutna skandinavia
etoso
Facila alveno de
Kopenhago aŭ Malmö

3x8h Laboro per Esperanto en
amuza teamo kun multaj
esperantistoj

€0

Partopreno en
mondfama rokmuzikfestivalo (kutime € 280!)
€ 0 Komune kuirita vegana
manĝo
€ 0 Loĝado en komunaj
tendoj
€ 32 Aparta trankvila
tendaro / deponpago
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