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 انًجهس انتُفٍذي
 انرغعٌٕانصانصح ٔانذٔسج 

 2012دضٚشاٌ/َٕٕٚٛ  13-11، إعثاَٛا، ذسٚذي

 
 

 

 2رقى  يعهىياثيذكزة 
 

 

 اَعقاد اندورة وتارٌخ يكاٌ .1

  

، 2112 /ٌىٍَى حزٌزاٌ 11، فً اإلثٍٍُ ٌىؤاعرمثال انرشدٛة عشٛح انثذء تجهغاخ انعًم،  اإلفرراح دفم ٚجش٘  

تهذٚح  ، تضٛافح()يدرٌد قصز ثٍبٍهٍسشزفت ونقد تقزر َقم حفم اإلفتتاح واإلستقبال إنى  .يساء انثايُت وانُصفانساعت 

 يذسٚذ.

 

، انساعت انتاسعت 2112 /ٌىٍَى حزٌزاٌ 12، فً انثالثاء ٌىوأيا انجهغح اإلفررادٛح فرعمذ فٙ لصش انًؤذًشاخ،  

فً قصز يؤتًزاث يدرٌد وانُصف صباحا،
1
 (Paseo de la Castellana,99) ،.دٛس ذعمذ أٚضا جهغاخ عًم انًجهظ 

 

ٌجب عهى انًُدوبٍٍ أٌ ٌكىَىا فً انقاعت عهطاخ عهٛا يٍ انذٔنح انًضٛفح،  َٔظشا نذضٕسألعثاب أيُٛح،  

ٔنٓزا انغثة، ذُطهك انذافالخ  ٛغهك ألعثاب أيُٛح اترذاء يٍ انغاعح انراععح.، دٛس أٌ يذخم انًثُٗ عانساعت انتاسعت تًايا

 يٍ انفُادق انشعًٛح انغاعح انصايُح ٔانشتع ذًايا.

 

 

 اإلستقبال فً انًطار وانُقم .2

 

دكٕيح إعثاَٛا نهًشاسكٍٛ ذُظى 
2

انزٍٚ أتهغٕا عٍ انًعهٕياخ انالصيح راخ انصهح تشدالذٓى خذيح َمم يجاَٛح تٍٛ  

( ٔانفُادق انشعًٛح4ٔ 2ٔ 1اس يذسٚذ/تاساخاط )انًذطاخ يط
3

 14ٔ 13ٔ 11ٔ 10ٚاو أ، نذٖ انٕصٕل ٔنذٖ انًغادسج، 

 دضٚشاٌ/َٕٕٚٛ.

 

تعذ إغالق انرغجٛم عثش اإلَرشَد، ًٚكٍ نًٍ ٚشغة يٍ انًشاسكٍٛ أٌ ٚثهغ عٍ انًعهٕياخ انخاصح تانشدالخ،  

 .enrique.sancho@tourspain.es، ٔإسعال َغخح إنٗ unwto.org@councilٔرنك تانرٕجّ إنٗ انعُٕاٌ اٜذٙ: 

 
 
 
 

                                            
 

1
  alaciocongresosmadrid.eshttp://www.p  

2
 انًغؤٔل:   

 Sr. Enrique SANCHO TEJERO 
 enrique.sancho@tourspain.es  
 Tel: + 34 91 343 3517    

3
 خذيح انُمم ذمذو فمظ نهفُادق انًزكٕسج فٙ ْزِ انًزكشج.  

mailto:council@unwto.org
mailto:enrique.sancho@tourspain.es
http://www.palaciocongresosmadrid.es/
mailto:enrique.sancho@tourspain.es
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ٔذمذو انغهطاخ انًضٛفح أٚضا خذيح َمم يٍ انفُادق انشعًٛح إنٗ يكاٌ انرغجٛم، ٔدفم اإلفرراح، ٔجهغاخ انعًم،  

 لائع اإلجرًاعٛح.ٔانٕ

 

غٛش األٚاو انًذذدج نخذيح انًُذٔتٌٕ غٛش انمادسٍٚ عهٗ ذمذٚى يعهٕياخ عٍ سدالذٓى أٔ انزٍٚ ٚصهٌٕ فٙ أٚاو  

 تئيكآَى اإلَرمال يٍ يطاس يذسٚذ/تاساخاط إنٗ ٔعظ انًذُٚح تٕاعطح لطاس انًرشٔ، أٔ انثاص انغشٚع، أٔ انراكغٙ.انُمم، 

 

 نعاوانًىاعٍد انكايهت نهُقم ا

 

 دضٚشاٌ/َٕٕٚٛ 11اإلشٍُٛ، 

 يغادسج انفُادق انشعًٛح نضٚاسج أتٛال 0331

 انٕصٕل إنٗ يمش يُظًح انغٛادح انعانًٛح يٍ انضٚاسج انرمُٛح نرغجٛم انًشاسكٍٛ 10311

 انًالتظانعٕدج إنٗ انفُادق نرغٛٛش  10331

 يغادسج انفُادق تاذجاِ لصش شٛثٛهٛظ نإلفرراح انشعًٙ 10345

 عٕدج إنٗ انفُادقان 22311

 

 دضٚشاٌ/َٕٕٚٛ 12انصالشاء، 

 يغادسج انفُادق تاذجاِ لصش انًؤذًشاخ 0315

 نكااليغادسج لصش انًؤذًشاخ نضٚاسج أ 13331

 انعٕدج إنٗ انفُادق 22311

 

 دضٚشاٌ/َٕٕٚٛ 13األستعاء، 

 يغادسج انفُادق تاذجاِ لصش انًؤذًشاخ 0345

 

 

 وشاراث انتعزٌفانتسجٍم  .3

 

يٍ انساعت انزابعت ( Capitan Haya, 42)فً يقز انًُظًت دضٚشاٌ/َٕٕٚٛ،  11، اإلثٍٍُانرغجٛم ٕٚو ٚفرخ يكرة  

 ء.حتى انساعت انسابعت يسا

 

تٛال، ٚرى َمم انًشاسكٍٛ يثاششج إنٗ يمش انًُظًح نرغٓٛم انعٕدج يٍ انشدهح انًثشيجح إنٗ أ ٕٚو اإلشٍُٛ، تعذ 

 انرغجٛم.

 

ابتداء يٍ انساعت انثايُت ، يدرٌد قصز يؤتًزاثدضٚشاٌ/َٕٕٚٛ، ٚفرخ يكرة انرغجٛم فٙ  12، انثالثاءٕٔٚو  

 يٍ انضزوريفئَه ألعثاب أيُٛح،   ٔٚجذس انرزكٛش تضشٔسج انرمٛذ انراو تًٕعذ انٕصٕل فٙ ْزا انٕٛو.. وانُصف صباحا

ٚشجٗ يٍ انًُذٔتٍٛ أٌ ٚذًهٕا ٕٚيٛا جٕاص . نزنك، اإلستظهار بىثٍقت انهىٌت نهتًكٍ يٍ اندخىل إنى قصز انًؤتًزاث

 عفشْى أٔ أٚح ٔشٛمح ْٕٚح سعًٛح.

 

أٌ ٚذًهْٕا  ٔعهٗ انًشاسكٍٛ. يذسٚذانُٓائٙ فٙ  شاساخ انرعشٚف إنٗ انًشاسكٍٛ نذٖ ذغجهٓى ٚجش٘ إصذاس 

 ، ٔأٚضا خالل انٕلائع اإلجرًاعٛح.طٕال دٔسج انًجهظ فٙ انًُطمح انًخصصح نإلجرًاعاخ
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 ايج اإلجتًاعًانبزَ .4

 

 حزٌزاٌ/ٌىٍَى 11، اإلثٍٍُ

 
 يغادسج انفُادق انشعًٛح   0330

كاعرٛا إ٘ صٚاسج ذمُٛح إنٗ أتٛال )يذُٚح يٍ يذٌ انرشاز انثشش٘( يع غذاء، تضٛافح دكٕيح  10330-10300

 .)ٚغرذغٍ اَرعال دزاء يشٚخ( نٌٕٛ

 حٔلفح نهرغجم فٙ يمش انًُظًح تعذ انعٕدج يٍ انشده 10300-10330

 انًالتظانعٕدج إنٗ انفُادق نرغٛٛش  10330

 (انض٘: أَٛك يشٚخيغادسج انفُادق تاذجاِ لصش شٛثٛهٛظ نإلفرراح انشعًٙ ) 10345

، تضٛافح  ()يدرٌد قصز ثٍبٍهٍسشزفت دفم اإلفرراح يع َثٛز أعثاَٙ أٔ ششاب كٕكرٛم فٙ  20330-22300

 تهذٚح يذسٚذ.
 

 اٌ/ٌىٍَىحزٌز 12، انثالثاء

 
 انًغادسج تاذجاِ لصش انًؤذًشاخ   13330

ُٚاسٚظ، يذُٚح يٍ يذٌ انرشاز انثشش٘ دٛس ٔنذ يٛغٛم د٘ كاال د٘ إصٚاسج ذمُٛح إنٗ أن   13330-22300

  ٚهٛٓا عشاء غٛش سعًٙ فٙ فُذق )تاسادٔس( تضٛافح تهذٚح أنكاال د٘ إُٚاسٚظ، ششتُرظ،  
 تاسادٔس. انًذُٚح، تضٛافح فُادق انغٛادٙ فٙ  

 

 حزٌزاٌ/ٌىٍَى 13، األربعاء

 

 انًغادسج تاذجاِ لصش انًؤذًشاخ   13300

 .تذعٕج يٍ َاد٘ لاير يذسٚذ نكشج انمذويهعة عاَرٛاغٕ تشَاتٕ، صٚاسج ذمُٛح إنٗ   13300-14300

 ال تشَايج يذذد نهعصش   


