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 المجلس التنفيذي
 المئةالدورة 
 7025 مايو/أيار 72-72 ،، كرواتياروفين

 
 
 

 1 رقم مذكرة معلومات 

  

 مكان وتاريخ انعقاد الدورة .1
 

رته الثامنة والتسعين التي عقدت في سانتياغو دي الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دو CE/DEC/19(XCVIII) روفقاً للمقر  

بدعوة ، كرواتيا، روفينفي  7112 مايو/أيّار 72-72 في للمجلسمئة ديد تاريخ انعقاد الدورة الكومبوستيال، إسبانيا، تّم تح

، مايو/أيّار 72األربعاء، في  يومحفل عشاء ترحيبي، يليه حفل افتتاح، ومن المقّرر عقد  .كرواتيامن حكومة جمهورية 

وتُنظ م . منطقة مونتي موليني، حيث تقع الفنادق الرئيسية الُمعتَمدة للمؤتمرمساًء، في  ثامنة والنصفالعند الساعة 

 . “Hotel Lone”فندق في  المنطقة نفسها، جلسات عمل المجلس في

 

أيّار/مايو، علماً أّن المشاركة  72-72لمية آلداب السياحة اجتماعها الخامس عشر في قبل المجلس، سوف تعقد اللجنة العا

 في هذا االجتماع مفتوحة فقط ألعضاء اللجنة. 

 

 أيّار/مايو.  72-72كذلك، سوف تعقد لجنة البرنامج والميزانية اجتماعها السادس في 

 

أيّار/مايو، مباشرةً قبل حفل االفتتاح الخاص  72اجتماعاً له في  ةالفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسميوسيعقد 

 بدورة المجلس. 

 

 صال باللجنة التنظيميةتّ عناوين اال .7

 
 المنّسقون في البلد المضيف المنّسقون في منّظمة السياحة العالمية

Mr. Munir RAYES 
Chief of Conference Services 
Tel.: +34 915 678 189 
E-mail: conf@unwto.org 
 
Ms. Azucena PERNÍA 
Senior Assistant, Conference Services 
Tel.: +34 915 678 188 
E-mail: council@unwto.org 

 

Ms. Blanka BELOŠEVIĆ 
Head, Department for International Cooperation  
National Focal Point for UNWTO 
Ministry of Tourism 
Tel.: +385(1) 6169 300 (direct), 6169 111(operator) 
E-mail: blanka.belosevic@mint.hr  
 
Ms. Senka DANIEL 
Head of Multilateral Cooperation 
Ministry of Tourism 
Tel.: +385(1) 6169 252 
E-mail: senka.daniel@mint.hr 
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 التسجيل في دورة المجلس وشارات التعريف  .3

نظام التسجيل يقتضي تحميل صورة المجلس عبر االنترنت. ويُذك ر المشاركون لطفاً بأن  دورة تسجيل المشاركة في يجري 

اآلتية جميع المشاركين االنتباه إلى ذلك لدى تعبئة استمارة المشاركة المتوافرة على الوصلة  لذا، يُرجى منهوية مناسبة. 

 . ar-100-council-http://lmd.unwto.org/ar/event/executiveفي صفحة منظّمة السياحة العالمية 

 

المعلومات ضمن حيّز ويُطلَب من المشاركين أيضاً تسجيل األشخاص )األزواج، األطفال...( الذين قد يرافقونهم، وذلك 
 في استمارة المشاركة المتوافرة على الموقع االلكتروني.  (Guest Information)الخاصة بالضيف 

 

 6، في األربعاءيوم ألغراض التصريح األمني، يُطلَب من جميع المشاركين التسجيل على الموقع االلكتروني قبل  

)مكان انعقاد االجتماع(  ”Hotel Lone“التعريف في بهو فندق رات كحّد أقصى. وسيتّم إصدار شا 7112 مايو/أيّار

 لجميع المشاركين الذين أتّموا تسجيلهم على الموقع االلكتروني مع استيفاء الشروط المطلوبة. 

  

 

 صفة المشاركين .4

مدعوين من قبل الخطوات الالزمة لتسهيل الوصول واإلقامة والمغادرة لجميع المشاركين الكرواتيا تتّخذ حكومة جمهورية 

 المنظّمة.

  

ويتمتّع المشاركون، طوال إقامتهم، باالمتيازات والحصانات التي تمنح إلى المندوبين المشاركين في اجتماعات منظّمة 

السياحة العالمية، بموجب ما تنّص عليه االتّفاقية بشأن االمتيازات والحصانات التي تتمتّع بها الوكاالت المتخّصصة التابعة 

 المتّحدة.  لألمم

 

 

 إجراءات الدخول .2

يُطلَب من المشاركين في الدورة المئة من المجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة العالمية االطاّلع على الموقع االلكتروني التالي 

الخاص بوزارة الشؤون الخارجية واألوروبية في كرواتيا للتحقّق مّما إذا كانوا يحتاجون إلى االستحصال على تأشيرة 

 overview/-requirements-information/visas/visa-http://www.mvep.hr/en/consularدخول إلى البلد: لل

 ات)جواز التابعة لها صةالمتخصّ  وكاالتأو ال حدةصادرة عن األمم المتّ الصالحة والاملي وثائق السفر الخاصة يُذَكر أّن ح

 كرواتيا. إلى دخوللتأشيرة لاالستحصال على مرور( ال يحتاجون إلى ال

دة ( أو متعدّ 7)ثنائية  Cمن فئة  دخول موّحدة تأشيرةوثائق شنغن صالحة ) ن يمتلكونجميع المشاركين الذيوإّن 

(MULTI ،)يحتاجون إلى ال  ،بلغاريا وقبرص ورومانيا فيوتصاريح اإلقامة شيرات الوطنية تأالإقامة(، وكذلك  تصريح

شنغن، )الالوثائق المذكورة أعاله تغطّي فترة صالحية يجب أن و)كرواتية( لكرواتيا.  ةإضافيتأشيرة  االستحصال على

 تجدر اإلشارة إلى اتيا. مغادرة كرو وقتل في المفعو ةساري تبقى على أنة اإلقامة، مدّ  (القبرصية، والرومانيةوالبلغارية، و

من كرواتيا  إلى الدخول من يتمّكنوالن ، C 01من فئة ( ةقبرصية، ورومانيوبلغارية، تأشيرة )أو تأشيرة شنغن  حاملي أنّ 

 .خاللها

 

يُعفى جميع المشاركين الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول من الرسوم المتّصلة بالتأشيرة عند تقديم الطلب، وسوف يتّم 

 التأشيرات في إجراٍء عاجل.  إصدار

 

 يجب تقديم المستندات التالية مع طلب التأشيرة: 

 
http://www.mvep.hr/en/consular-بعد تعبئتها والتوقيع عليها:  استمارة طلب تأشيرة الدخول .2

application/-tion/visas/forms/visainforma  عبر االنترنت:  لرة الدخوأو استمارة طلب تأشي

https://crovisa.mvep.hr/  
 

 

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/ar/event/executive-council-100-ar
http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/
http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/forms/visa-application/
http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/forms/visa-application/
http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/forms/visa-application/
https://crovisa.mvep.hr/
https://crovisa.mvep.hr/
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( أشهر بعد انتهاء صالحية تأشيرة 3يجب أن تكون وثيقة السفر صالحة لمّدة أقلّها ثالثة )وثيقة سفر صالحة.  .7

 وأن تتضّمن صفحتَين فارغتَين على األقّل، وأن يكون تاريخ إصدارها ضمن السنوات العشر السابقة.  الدخول،

 ملم(  x 55 35)صورة ملّونة واحدة  .3

 رسالة الدعوة من منظّمة السياحة العالمية  .5

 

يقّدموا طلبات  يتعيّن على المشاركين، في حال وجود سفارة أو قنصلية كرواتية في البلدان التي يقيمون فيها، أن

 تأشيرات الدخول إلى السفارة/القنصلية الكرواتية المعنية. 

 

لمزيٍد من المعلومات، يُرجى االتّصال بالسفارة الكرواتية حيث تنوون تقديم طلبكم: 

croatia/-of-offices-consular-and-missions-directory/diplomatic-http://www.mvep.hr/en/diplomatic . 

 

للمشاركين عند الوصول إلى كرواتيا عبر مطار زغرب الدولي أو مطار بوال سوف يتّم إصدار تأشيرات دخول مجانية 

التي يقيمون فيها، شريطة أن يكونوا قد استوفوا الشروط التالية قبل البلدان  ال توجد سفارة أو قنصلية كرواتية في نالذي

 كحّد أقصى: 7112 مايو/ارأيّ  6 األربعاءيوم 

 

، وتحميل /https://crovisa.mvep.hrعلى الرابط التالي: تعبئة استمارة طلب تأشيرة الدخول عبر االنترنت،  .1
 الالزمة إلصدار تأشيرة الدخول، ومن بينها صورة ملّونة؛ المستندات 

الشؤون المتعّلقة بتأشيرات الدخول، مع إرسال نسخة إلى مسؤولة المعني بإبالغ المسؤول في البلد المضيف  .2
البروتوكول في منّظمة السياحة العالمية )مراجعة عناوين االّتصال أدناه(، بشأن طلب تأشيرة الدخول عبر 

 طلب تأشيرة الدخول عبر االنترنت. لوالرقم التسلسلي  االنترنت

 

يُرجى إبالغ اللجنة التنظيمية بأنّكم تنوون استالم تأشيرة وبعد إنهاء المعامالت الموصوفة أعاله على النحو المطلوب، 

سوف  تثبيت الةبإصدار رسالكرواتية  واألوروبية تقوم وزارة الشؤون الخارجيةالدخول الخاصة بكم عند الحدود، وذلك ل

تُرَسل إليكم عبر البريد االلكتروني. يجب تقديم نسخة مطبوعة عن رسالة التثبيت واستمارة الطلب الُمعب أة، إضافةً إلى 

 المستندات األخرى الالزمة، وذلك عند الوصول إلى حدود الدولة الكرواتية في مطار زغرب الدولي أو مطار بوال. 
 

لبلد المضيفا منظّمة السياحة العالمية  

 السيِّدة جوان تيبو

 مسؤولة بروتوكول

jthebaud@unwto.org 
protocolo1@unwto.org 

 

 زيليكوالسيِّد ماريو 
 قسم تأشيرات الدخول

 ية كرواتياوزارة الشؤون الخارجية واألوروبية في جمهور

mario.zeljko@mvep.hr 
vize@mvep.hr 

 

 

 )مراجعة(  كرواتياالطيران إلى  .6

، ويستقبل رحالت يومية من زغرب ورحالت روفينمن  كلم فقط  50( على بعد pula.hr-www.airport)مطار بوال يقع 

 مباشرة أخرى من المدن األوروبية الكبرى، كما هو مبيّن في الجدول أدناه. 

كما هو ، ويستقبل رحالت من المدن الكبرى، روفينكلم من  727( على بعد airport.hr-www.zagreb)مطار زغرب يقع 

 مبيّن في الجدول أدناه. 

 

 .ِالسفر الطويل برا أو التوقف في مطارات أخرىلتفادي الطيران مباشرة إلى بوال بنصح يهذا، و

يقدم الجدول أدناه لمحة عامة عن الرحالت التي توفرها "الخطوط الجوية الكرواتية". للمزيد من الرحالت، الرجاء اإلطالع 

/i-Planiranjehttp://www.croatiaairlines.com/hr-للرحالت على الرابط التالي: على الجدول الزمني الحالي 
2015-ljeto-letenja-letenja/Red-rezervacije/red/ أو اإلتصال بوكالة سفر. 

 

mailto:omt@unwto.org
http://www.mvep.hr/en/diplomatic-directory/diplomatic-missions-and-consular-offices-of-croatia/
http://www.mvep.hr/en/diplomatic-directory/diplomatic-missions-and-consular-offices-of-croatia/
https://crovisa.mvep.hr/
mailto:jthebaud@unwto.org
mailto:jthebaud@unwto.org
mailto:protocolo1@unwto.org
mailto:protocolo1@unwto.org
mailto:mario.zeljko@mvep.hr
mailto:mario.zeljko@mvep.hr
mailto:vize@mvep.hr
mailto:vize@mvep.hr
http://www.airport-pula.hr/
http://www.zagreb-airport.hr/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.croatiaairlines.com%2Fhr%2FPlaniranje-i-rezervacije%2Fred-letenja%2FRed-letenja-ljeto-2015%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.croatiaairlines.com%2Fhr%2FPlaniranje-i-rezervacije%2Fred-letenja%2FRed-letenja-ljeto-2015%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.croatiaairlines.com%2Fhr%2FPlaniranje-i-rezervacije%2Fred-letenja%2FRed-letenja-ljeto-2015%2F
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يتم توفير نقل إلى روفين في ذلك اليوم  حيثأيار/مايو بالنزول في رييكا،  72ن من لندن يوم ون القادموينصح المشارك 2

 إلى زغرب. سترسلفإن األمتعة  خالفا لذلك،زغرب(، ووليس رييكا ) -ء التذكرة لندناينبغي شر لهذه الغاية، فقط.

 الوصول إلى بوال 

 72/2 األربعاء  76/2 الثالثاء  72/2 االثنين  74/2 األحد  73/2 السبت   

 - 22،50-20،75 - - - بوال )مباشر( - فرانكفورت

 23،25-22،70 23،25-22،70 23،25-22،70 23،25-22،70 23،25-22،70 زغرب  – أمستردام

 22،55-2،55 22،55-2،55 22،55-2،55 22،55-2،55 22،55-2،55 زغرب  – بروكسل

 23،50-22،70 23،50-22،70 23،50-22،70 23،50-22،70 23،50-22،70 زغرب – كوبنهاغن

  22،70-22،50 25،05-20،50 -رحلة متأخرة- 25،05-20،50 22،55-22،50 زغرب   –لندن 
توقف في رييكا 

على الساعة 

مالحظة) 25،05
2
) 

 20،05-5،55 20،05-5،55 20،05-5،55 20،05-5،55 20،05-5،55 زغرب  –ميونيخ 

 70،70-25،30 70،70-25،30 70،70-25،30 70،70-25،30 70،70-25،30 زغرب –باريس 

 دوبروفنيك عبر  زغرب –روما

25،00-72،05 
 عبر سبليت

25،00-70،35  

 عبر سبليت

25،00-70،35  

 عبر سبليت

25،00-70،35  

 عبر سبليت

25،00-70،35  

 2،70-2،30 2،70-2،30 2،70-2،30 2،70-2،30 2،70-2،30 زغرب  – سراييفو

 22،05-20،20 22،05-20،20 22،05-20،20 22،05-20،20 22،05-20،20 زغرب – فيينا

23،20-22،55 23،20-22،55 زغرب  – زيوريخ  22،55-23،20  22،55-23،20  22،55-23،20  
لخطوط الجوية زغرب )ا -اسطنبول 

 (التركية
5،50-20،05 5،50-20،05 5،50-20،05 5،50-20،05 5،50-20،05 

لخطوط الجوية زغرب )ا -اسطنبول 

 (التركية
25،70-22،75 25،70-22،75 25،70-22،75 25،70-22،75 25،70-22،75 

 12،42-12،11 - - - - (مباشر بوال ) –زغرب 

 22،00-25،25 73،50-77،05 بوال  –زغرب )عبر زادار( 

72،25-73،00 
25،25-22 25،25-22،00 

72،25-73،00 
72،25-73،00 

  المغادرة من بوال 

 1/6 االثنين  31/2  األحد  31/2 السبت  72/2الجمعة   

 2،30-5،55 2،30-5،55 2،30-5،55 2،30-5،55 زغرب  –بوال )عبر زادار( 

 22،20-22،30 22،20-22،30 - 22،20-22،30 زغرب  –بوال 

   

 تتوافر رحالت الربط التالية للرحالت الصباحية الباكرة من بوال: 

 20،30-5،75 20،30-5،75 20،30-5،75 20،30-5،75 أمستردام  -زغرب 

 20،30-5،35 20،30-5،05 20،30-5،05 20،30-5،35 كوبنهاغن  -زغرب 

 22،25-22،50 20،00-5،30 20،00-5،30 - لندن  –زغرب 

 22،05-2،00 22،05-2،00 22،05-2،00 22،05-2،00 باريس  –زغرب 

 22،05-25،35 22،05-25،35 - 22،05-25،35 روما )عبر سبليت(  –زغرب 

 25،55-25،55 25،55-25،55 - 25،55-25،55 سراييفو  -زغرب 

 25،00-22،50 25،00-22،50 25،00-22،50 25،00-22،50 (لخطوط الجوية التركية)ااسطنبول  –زغرب 

 تتوافر رحالت الربط التالية للرحالت في فترة بعد الظهر من بوال: 

 22،30-22،55 22،30-22،55 22،30-22،55 22،30-22،55 فرانكفورت  -زغرب 

 22،25-22،50   22،25-22،50 لندن  –زغرب 

 22،55-25،50 22،55-25،50 22،55-25،50 22،55-25،50 ميونيخ  –زغرب 

 25،55-22،50 25،55-22،50 - 25،55-22،50 فيينا  –زغرب 

 22،70-22،55 22،70-22،55 22،70-22،55 22،70-22،55 زيوريخ  -زغرب 

 73،75-70،70 73،75-70،70  73،05-70،70 (لخطوط الجوية التركية)ااسطنبول  –زغرب 

mailto:omt@unwto.org
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   روفينالطيران إلى التخفيضات على أسعار تذاكر  .2

 

 تقّدم شركات خطوط الطيران التالية أسعاراً مخفّضة للمشاركين: 

 

  ستار أالينس كونفنشنز بالس(Star Alliance Conventions Plus) 
 

 
شركات الطيران التابعة لتحالف ستار أالينستوفّر 

7
في درجة رجال األعمال، وحتّى في المئة  70تصل حتّى  اتتخفيض 

 لمئة في الدرجة االقتصادية.في ا 25

                                            
7
الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية خطوط أول نيبون الجوية، خطوط أدريا الجوية، خطوط ايجه الجوية، لُمشاركة: شركات الطيران ا  

كوبا ، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، بروكسل إيرالينز، خطوط الجوية خطوط آسيانا ،الصينية، الخطوط الجوية الهندية، طيران نيوزيلندا

، السويسرية، مصر للطيران، الخطوط الجوية اإلثيوبية، الخطوط الجوية البولندية لوت، لوفتهانزا، ايفا للطيران، الكرواتية يةالجوية، الخطوط الجو

الخطوط الجوية ، الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا، الخطوط الجوية البرتغالية "تاب"، ةالخطوط الجوية االسكندنافية، خطوط شينزين الجوي

  .خطوط الجوية المتّحدةطوط الجوية التركية، الالتايالندية، الخ

mailto:omt@unwto.org


CE/100/ Note Inf.1 rev.1 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

6 

solutions/conventions-https://www.staralliance.com/en/business-يمكن حجز التذاكر عبر الموقع االلكتروني: 
plus/delegates/رمز االجتماع:  ، مع اإلشارة إلىOU03S15 . 

 
في حال أُجريت الحجوزات عبر وكالة سفريات، يجب توفير رموز الوصول التالية إلصدار التذاكر، إضافًة إلى رمز 

 االجتماع: 
 

Amadeus FQD QMXQMY/R, U/A(Carrier Code) 
Galileo FD QMXQMY/(Carrier Code) 
Sabre FQ QMXQMY- (Carrier Code) 
Sita FSD QMXQMY/(Carrier Code)/(Currency Code) 
Worldspan 4FQMXQMYSR-(Carrier Code) 
Product Code CONVPLUS 

 
 في مربّع رمز الجولة على التذكرة  OU03S15ويجب إدخال رمز االجتماع 

 
 AIR FRANCE/KLM 

 
 

. يمكن ابتياع التذاكر يةعلى الرحالت الدول في المئة 25صل حتّى ت تتخفيضا KLMوشركة  أير فرانستقّدم شركة 

للمجلس التنفيذي لمنّظمة السياحة  المئةللدورة  KLMبواسطة صفحة االنترنت التي استحدثتها شركة أير فرانس وشركة 

شركة  ويمكن إصدارها أيضاً في مكاتب. id=24598AFglobalmeetings.com/?e-http://www.airfranceklmالعالمية: 

وتوثيق المشاركة في المجلس(. سيكون هذا  24598AF)مع اإلشارة إلى رمز االجتماع:  KLMأير فرانس وشركة 

 .7025 يونيو/حزيران 3لغاية مايو /أيّار 77 العرض سارياً من

 

 

 والنقل يناالستقبال في المطارَ  .8

 

وسيتّم توفير المساعدة  .ينالدوليبوال و زغرب يمطارَ بالمشاركين كافة في  خدمة ترحيب اتياكروم حكومة جمهورية تقدّ 

 الستكمال إجراءات الدخول.

 

السفر الطويل برا أو التوقف في وتفادي  إلى مطار بوال الدولي لتقصير وقت السفر،بحجز رحالتهم وينصح المشاركون 

مطاَر بين خدمة نقل مجانية سوف تُقد م  ،للمشاركين الذين لن يتمكنوا من القيام بذلكبالنسبة ف. ومع ذلك، مطارات أخرى

وفي نفس الفترة، سيتم توفير خدمة نقل أيّار/مايو.  32و 75ساعات بالسيارة أو الحافلة( وروفين بين  3)زغرب الدولي 

نادق الرئيسيةدقيقة بالسيارة أو الحافلة( والف 50)بوال الدولي  مطارمن وإلى  مجانية
3
عند وصولهم ومغادرتهم. لالستفادة  

 من هذه الخدمة، يجب ذكر تفاصيل الوصول والمغادرة لدى ملء استمارة المشاركة عبر االنترنت.

  

 لن يتّم توفير أّي خدمة ترحيب أو نقل للمشاركين الوافدين عبر موانئ الدخول األخرى.

اءات الدخول، وخدمات االستقبال والتنقّل والنقل بشكل سليم، يتعيّن على من تنظيم إجر الكرواتيةن السلطات لكي تتمكّ 

)http://lmd.unwto.org/ar/event/executive-المشاركين تعبئة استمارة التسجيل المتوافرة على االنترنت وإرسالها 

)ra-100-council  األربعاءيوم مع توفير المعلومات المتّصلة بمواعيد وصولهم ومغادرتهم ومكان إقامتهم، وذلك قبل ،

 .7112 مايو/ارأيّ  6
 

 

 الفنادق .2

 

في الدورة المئة للمجلس التنفيذي  ضة للمشاركينأسعاراً مخفّ وتقّدم  تفصل بينها مسافات قصيرة سيراً،فنادق  تتوافر أربعة

                                            
3
 فقط.   تقتصر هذه الخدمة على الفنادق الُمشار إليها في هذه المذكرة  

mailto:omt@unwto.org
https://www.staralliance.com/en/business-solutions/conventions-plus/delegates/
https://www.staralliance.com/en/business-solutions/conventions-plus/delegates/
https://www.staralliance.com/en/business-solutions/conventions-plus/delegates/
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=24598AF
http://lmd.unwto.org/ar/event/executive-council-100-ar
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مع اإلشارة إلى  ،دقايرجى من المشاركين إجراء حجوزاتهم عبر االتصال بشكل مباشر بالفن لعالمية.لمنظّمة السياحة ا

 12لغاية الفنادق  هذه . ويتم حجز الغرف للمشاركين فيمة السياحة العالميةكونهم مشاركين في دورة المجلس التنفيذي لمنظّ 

 . السياحية الضريبةقيمة المضافة وروضة أدناه ضريبة التشمل األسعار المع .7112 مايو/أيّار

 

 الفنادق الثالثة األولى المذكورة أدناه تتشارك اإلدارة والمرافق نفسها. 

 

 نوع الغرفة معلومات االتصال الفندق
مع فطور  الغرفة  سعر

 (باليورو)

 

مكان المسافة إلى 

 الدورة )سيراً( انعقاد

Lone (5* ) 
Luje Adamovica 

31, 52210 Rovinj 

 250 800 52  (385+) ف: هات
 215 800 52  (385+) فاكس: 

  lone@maistra.hrبريد الكتروني: 
 www.lonehotel.com  

 بريميوم
 غرفة( 58)

171* 
 غرفة منفردة

180* 
غرفة 

 مزدوجة

  الدورة( مكان انعقاد)
 غراند

 غرفة( 18)
200* 

 غرفة منفردة

210* 
غرفة 

 مزدوجة

% 22: تخفيض بنسبة Hotel Lone* فندق 
لإلقامة الطويلة على األسعار المذكورة، وذلك 

 لياٍل متتالية 4لإلقامة التي ال تقّل عن 

Monte Mulini (5* ) 
A. Smareglia 3, 

52210 Rovinj 

 000 636 52 (385+) هاتف: 
 001 636 52 (385+) فاكس: 

  montemulini@maistra.hrبريد الكتروني: 
www.montemulinihotel.com 

 بريميوم
 غرفة( 22) 

203 
 غرفة منفردة

220 
غرفة 

 مزدوجة

 دقائق 3

 ديلوكس
 غرفة( 22)

250 
 غرفة منفردة

270 
غرفة 

 مزدوجة

Eden (4* ) 
Luje Adamovića 

33, 52210 Rovinj 

 250 800 52 (385+) هاتف: 
 215 800 52 (385+) فاكس: 

  eden@maistra.hrبريد الكتروني: 
www.maistra.com 

 غرفة عادية
 غرفة( 32)

80 
 غرفة منفردة

100 
غرفة 

 مزدوجة

 دقيقة واحدة 

 غرفة فاخرة
 غرفة( 32)

100 
 غرفة منفردة

120 
غرفة 

 مزدوجة

Park (3* ) 
I.M Ronjgova 11, 

52210 Rovinj 

 250 800 52 (385+) هاتف: 
 215 800 52 (385+) فاكس: 

  park@maistra.hr بريد الكتروني:
www.maistra.com 

 عاديةغرفة 
 غرفة( 82)

56 
 غرفة منفردة

81 
غرفة 

 مزدوجة
 دقائق  7

 

mailto:omt@unwto.org
mailto:lone@maistra.hr
http://www.lonehotel.com/
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 التسجيل وشارات التعريف  . 11

 

 كان)م Hotel Loneمكتب التسجيل في فندق  يقع. روفينسوف يتّم إصدار شارات التعريف عند إتمام التسجيل في 

. بغية 70:00وحتى الساعة  25:00ايو من الساعة أيار/م 72في  ، وسيُفتَح خالل فترة ما بعد ظهر يوم األربعاءاالجتماع(

في اليوم نفسه، مباشرةً قبل حفل االفتتاح  ر بمكتب التسجيلالمرو بإمكانيةالمشاركون  سيحظىتسهيل عملية التسجيل، 

 .وحفل االستقبال الترحيبيّ 

 

 .22:00لساعة وحتى ا 5:30أيار/مايو، سيفتح مكتب التسجيل ابتداًء من الساعة  75ويوم الخميس، في 

 

 وفي جميع الفعاليات جتماعاتيُرجى من المشاركين وضع شارات التعريف الخاصة بهم في المنطقة المخّصصة لال

 .طوال فترة الدورة جتماعيةاال
 

 لغات العمل .11

  

ن الترجمة ؤم  واالسبانية. وتُ واالنكليزية والفرنسية والروسية تكون وثائق اجتماعات دورة المجلس متوافرة باللغة العربية 

 الفورية بهذه اللغات الخمس. 
 

 

 وثائق العمل .17

 

يطلب من  ،في مكان انعقاد الدورة. لذلك العمل وثائقل نسخ مطبوعة عوز  تُ  لنرجى من المندوبين أن يحيطوا علماً أنه يُ 

اآلتية: على الوصلة  كافة . وتنشر الوثائقالمندوبين أن يصطحبوا معهم ما يحتاجونه من الوثائق الورقية

 (مقّر االجتماع)                 

mailto:omt@unwto.org
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ar-100-council-http://lmd.unwto.org/ar/event/executive  ساسي. ويتم إعالم المحددة في النظام األ المهلفي غضون

 عن طريق البريد اإللكتروني. نشر الوثائقالمندوبين ب
 

 

 ليةوسائط اإلعالم الدو .13

 

السيدة ساندرا كارفاو، رئيسة قسم ب ب على وسائط اإلعالم الدولية الراغبة في حضور المجلس التنفيذي أن تتصليتوجّ 

 . scarvao@unwto.orgاالتّصاالت في منّظمة السياحة العالمية، عبر البريد االلكتروني التالي: 
 

 

 والسفريات للمندوبين خدمات المرافق .14

 

 موصولة باالنترنت مجاناً.   عّدة غرفة مجهزة بأجهزة كومبيوتر Hotel Loneفي فندق  ف المندوبينسوف توضع بتصرّ 

 

 كذلك، سيتّم تأمين خدمات السفريات لحجز الرحالت وإجراء الترتيبات الالزمة لرحالت العودة. 
 

 

 قائمة المشاركين .12

 

 االستعالمات للمراجعة. تبمشاركين المسجلين، وتوضع في مكال ركين مسبقاً إلى كلّ بالمشا قائمة مؤقتةترسل 

 

رها المندوبون والمراقبون في استمارات باالستناد إلى المعلومات التي يكون قد وفّ  قائمة المشاركين النهائيةوتوضع 

س، كما تنشر على الموقع االلكتروني التسجيل. وترسل إلى المشاركين بعد فترة وجيزة من اختتام اجتماع دورة المجل

 مة السياحة العالمية. لمنظّ 
 

 

 البرنامج المؤقت .16
 

 أيّار/مايو 76، الثالثاء 
 

 Hotel Lone(، فندق للمدعوين فقطاللجنة العالمية آلداب السياحة ) 2،30-23،00

 Hotel Loneلجنة البرنامج والميزانية، فندق  20،00-23،00

23،00-

25،00/25،00 
 Hotel Loneبوفيه للمشاركين في اللجنة العالمية آلداب السياحة ولجنة البرنامج والميزانية، فندق  غداء

 اللجنة العالمية آلداب السياحة )تتّمة( 25،00-22،00

 لجنة البرنامج والميزانية )تتّمة(  25،00-25،00

 

 مايو/أيّار 72، األربعاء 
 

 حة )تتّمة(اللجنة العالمية آلداب السيا 2،30-23،00

 لجنة البرنامج والميزانية )تتّمة(  20،00-23،00

 Hotel Loneغداء بوفيه للمشاركين في اللجنة العالمية آلداب السياحة ولجنة البرنامج والميزانية، فندق  23،00-25،00

 الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية 25،00-25،00

 Hotel Loneماع المجلس التنفيذي(، فندق التسجيل )الجت 25،00-70،00

 لبدء الجولة االستطالعية Hotel Loneمغادرة فندق  25،00

  روفينجولة استطالعية في  25،20-70،00

 Monte Mulini حفل االفتتاح وحفل االستقبال الترحيبي في 70،30-77،30

  ابتداًء من الساعة
77،31 

 Hotel Loneبرنامج ترفيهي، فندق 

mailto:omt@unwto.org
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 مايو/أيّار 78، خميسال 
 

 Hotel Loneالتسجيل، فندق  05،30-22،00

 االفتتاح الرسمي  2،30-20،00

20،00-23،00 
 الجلسة الصباحية

 5إلى  2بنود جدول األعمال من 

 صورة جماعية لرؤساء الوفود 23،00

 Hotel Loneالغداء، فندق  23،25-25،55

 Hotel Lone، فندق )للمدعوين فقط( باالنتساب العضوية طلبات في النظر لجنة عمل غداء 23،25-25،55

25،00-25،00 
 جلسة ما بعد الظهر

 12إلى  5بنود جدول األعمال من 

 إلى العشاء  Hotel Loneالمغادرة من فندق  22،30

 حفل عشاء باستضافة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا  70،00-73،00

 Hotel Loneالعودة إلى فندق  73،00

 داًء من الساعة ابت

73،00 
 Hotel Loneبرنامج ترفيهي، فندق 

 

 مايو/أيّار 72، الجمعة 
 

20،00-23،00 
 الجلسة الصباحية

 جدول األعمال  من 25و 23البندان 

 Hotel Loneمؤتمر صحفي، فندق  23،30-25،00

 Hotel Loneالغداء، فندق  23،30-25،00

 لبرنامج االجتماعي إلى ا Hotel Loneالمغادرة من فندق  25،55

25،55-72،30 
 البرنامج االجتماعي 

 بريونييارة إلى جزر ز
 يارة إلى بوال وعشاء، باستضافة مدينة بوال ز

 (Hotel Lone)فندق  روفينالعودة إلى  72،30

 

 مايو/أيّار 31، السبت 

 

12،11-71،11 
 زيارة تقنية 

 جتماعي أدناه( جولة إلى منطقة استريا الداخلية )راجع البرنامج اال

 Hotel Loneالعشاء، فندق  70،00

 ابتداًء من الساعة 

 71،11 
 Hotel Loneبرنامج ترفيهي، فندق 

 

 

 )مراجعة(البرنامج االجتماعي والزيارة التقنية    .12

 

 مايو/أيّار 72، األربعاء 

 

 لبدء الجولة االستطالعية  Hotel Loneمغادرة فندق  18،11

18،11-71،11 

الثقافي/التاريخي:  هاوتراث روفيناستعراض لتقاليد وعادات  (؛"لون" خليج ميناءبالقارب من رحلة ) روفين العية فياستطجولة 

 Native  ، متحفHouse of Batanaمتحف  برامج خاصة:تَُعّد دة في وسط المدينة القديمة حيث زيارة مواقع وشوارع محدّ 
Museum ،Konoba SPACIO ،قوارب في جولة  batana  ،ألغاني  عرضالتقليديةbitinada  ٍروفينخاصة ب التقليدية وأغان 
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 . لخإ، يةعروض فولكلور ،واستريا

 Hotel Loneجولة بالقارب من ميناء ساحة مارشال تيتو وعودة إلى فندق  71،11

70،30-77،30 

  )أولياندر( Monte Muliniحفل االفتتاح وحفل االستقبال الترحيبي في منطقة 
 ترحيبيةخطابات 

مأكوالت استرية )المطبخ االستري(، برنامج ترفيهي )موضوع استري مع عروض أدائية(. اللباس: عملي  –حفل عشاء ترحيبي 

 أنيق. 

 ابتداًء من الساعة
77،30 

 Hotel Loneبرنامج ترفيهي، فندق 

 

 مايو/أيّار 78، الخميس 
 

 إلى العشاء  Hotel Loneالمغادرة من فندق  22،30

70،00-73،00 
 باستضافة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا في مصنع التبغ القديم في روفيي حفل عشاء 

 قائمة مختارة تتضّمن تقديمات مطبخية استرية وكرواتية، برنامج ترفيهي. اللباس: رسمي

 Hotel Loneالعودة إلى فندق  73،00

 ابتداًء من الساعة
73،00 

  Hotel Loneبرنامج ترفيهي، فندق 

 

  :برنامج لألشخاص المرافقين 

 

ومنطقة  –زيارة إلى جزيرة أندرو  ؛ق مأكوالت بحريةتذوّ  تتضّمن ،إلى قناة ليم بالقارب رحلة. Hotel Loneالمغادرة من فندق  20،00-22،00

 .Hotel Loneعودة إلى فندق الجولة من زاوية مختلفة.  - النائية استريا
 

  ،أيّار/مايو  72الجمعة 

 

25،55-72،30 
 البرنامج االجتماعي 

 بريونيزيارة إلى جزر  -  25،30-22،30
 زيارة إلى بوال وعشاء، باستضافة مدينة بوال  -  22،30-72،30

 ( Hotel Lone)فندق  روفينالعودة إلى  72،30

ابتداًء من الساعة 

77،30 
  Hotel Loneفندق برنامج ترفيهي، 

 

  ،أيّار/مايو  31السبت 

 

2،00-70،00 

 جولة في منطقة استريا الداخلية ارة تقنية: زي

 Porečبوريك  -
 Histria Aromaticaحديقة  -

 الغداء  -
- Grožnjan + Istra Inspirit  
- Vineyard: Kozlović 

 Hotel Loneالعشاء، فندق  70،00

 ابتداًء من الساعة

71،11 
 Hotel Loneبرنامج ترفيهي، فندق 
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 الكوناهي  كرواتياالعملة الرسمية في الصرف:  العملة المحلية وسعر (HRK وسعر الصرف المعتمد في .)

  .(USD) مقابل الدوالر الواحدكونا  2552و (EUR) مقابل اليورو الواحدكونا  7.67هو  16/01/2015

عد الظهر. من ب الرابعةصباحاً وحتى الساعة  الثامنةتفتح المصارف أبوابها من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 

تتوفّر خدمات صرف العمالت و، ويمكن التعّرف عليها بسهولة. روفينتتوافر مكاتب للصرف في كل أنحاء مدينة 

mailto:omt@unwto.org
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وجميع المحال تتعامل ببطاقات  ،في الفنادق أيضاً. كما تنتشر أجهزة السحب النقدي في مختلف أنحاء المدينة

 . (VISA)االئتمان المتعارف عليها 

  :درجة مئوية خالل النهار. أما في المساء، فيمكن ارتداء سترة خفيفة.  75و 25جة الحرارة بين ح درواتترالطقس

ل أيضاً التزّود بمعطف أو مظلّة في حال هطول األمطار.   ويُفض 

 :الكرواتية اللغة الرسمية. 

  ّساعة واحدة توقيت غرينيتش زائد(: صيفاً ) روفيني في التوقيت المحل. 

  :د(. منافذ الكهرباء تتبع المعيار هرتز )تيار متردّ  50فولت و 770هو  روفينكهربائي في التيار الالكهرباء

األجهزة الكهربائية التي ستستخدمونها  األوروبي وتحتاج إلى قابس كهربائي برأسين مدورين. الرجاء التأكد من أنّ 

 .رياتالبطاأو الت بالمحوّ  يُنَصح بالتزّودتعمل بقوة هذا التيار، وإال 

 ما من لقاحاٍت مطلوبة للزوار الدوليين.قواعد واالحتياطات الصحية: ال 

  :ية )خدمات الرعاية األولية( والمستشفيات. وستؤمن بشبكة واسعة من المراكز الصحّ  روفينتتمتع الخدمات الطبية

 خدمات اإلسعافات األولية في مكان انعقاد االجتماع.
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 :روفينن ع

  www.tzgrovinj.hr    
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