
 
 
 
 
 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة   -منظمة السیاحة العالمیة   
 

 
 
 مكان وتاریخ انعقاد الدورة  .1
 

العالمیة في دورتھ    )]CE/DEC/11(CXVI)[وفقًا للمقرر   التنفیذي لمنظمة السیاحة   116الذي اعتمده المجلس 
 للمجلس في الجمھوریة الدومینیكیة. 118، تُعقد الدورة جدة، المملكة العربیة السعودیةالتي ُعِقدَت في 

 
أیار/مایو، وتعقد الجلسة المواضیعیة    17في    دیزوس بالما لایر غولف أند سباافندق ومنتجع بارتعقد دورة المجلس في  

 أیار/مایو.  18في  منتجع میلیا كاریبي بیتشفي 
 
  

 باللجنة المنظمة االتصال معلومات .2
 

 الجمھوریة الدومینیكیة  منظمة السیاحة العالمیة 
 

Ms. Yolanda Sansegundo 
Conference Services  
Tel.: +34 91 567 8188 
E-mail: ysansegundo@unwto.org 
council@unwto.org 
 

 
Mr. Carlos Peguero 
Vice-minister for International Cooperation  
Tel.: +1 (809) 390-5142 
Correo electrónico: 
carlos.peguero@mitur.gob.do  
 

 
 

 النقاش المواضیعي: "روایات جدیدة في السیاحة" جلسة .3
 

ستكون و"روایات جدیدة في السیاحة" في إطار المجلس التنفیذي.    مایو، تنعقد الجلسة المواضیعیةأیار/  18یوم الخمیس  
الجلسة بمثابة منصة لتبادل الخبرات واألفكار حول كیف یمكن للتواصل أن ینقل رسالة قطاع السیاحة األكثر ابتكاًرا 

 .أدوات ومفاھیم الجدیدة تكاملیركز على الناس من خالل  ، وكیفواستدامة
 
ة في السیاحة" إلى تقدیم أدوات مفیدة یمكن أن تساعد سلطات السیاحة والمھنیین في تطویر  "روایات جدید  رمي جلسةت

فضال  ورسائلھا وقنوات االتصال،    المقصدمفاتیح إعادة تصمیم صورة    التطرق إلىاستراتیجیات االتصال من خالل 
 أكثر فأكثر. متطلب وملتزمجمھور تكنولوجي و تكییفھا مع متطلبات عن 

 
لمشاركین مفاتیح إعادة تصمیم عالماتھم على ا  اإلعالممجال    فيخبراء بارزون    سیعرضخالل الجلسة المواضیعیة،  

عالم االتصاالت الرقمیة والتي بدورھا تؤثر على كل شيء بدًءا من في  التجاریة وتكییف صورتھم لضمان مالءمتھا  
 . تصور المستھلك والقطاع الخاص و الحوكمة الدولیة

 
 mtejerina@unwto.orgرینا على: خیحول الجلسة المواضیعیة، یرجى االتصال بالسیدة مارینا ت لإلستعالم

 
4.  
 

 30استمارة المشاركة بحلول    بتعبئة  یتفضلوا  أن  المشاركین   من  یرجىعبر اإلنترنت.    المجلسیتم التسجیل لدورة  
www.unwto.org/executive-:العالمیةمتاحة على الموقع اإللكتروني لمنظمة السیاحة    وھي.  2023أبریل  /نیسان

session-118th-council 
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ستقبال في المطار،  اإللكترونیة كل المعلومات الالزمة حول المشاركة في المؤتمر، واالتُجمع على منصة التسجیل  

 وتأشیرات الدخول، والزیارات التقنیة.
 

حتفاظ  لمشاركین االلعلى أسماء أشخاص محددین، وھي غیر قابلة للتجییر. وینبغي    االعتماد  شاراتیجري إصدار  
ھي الوثیقة الوحیدة التي تؤكد اعتماد المشارك    فالشارة.  بونتا كانافي    وھویاتھم على الدوام خالل وجودھم  بشاراتھم

 والتي یمكنھ استخدامھا في مكان الوقائع. التنفیذي المجلسفي 
 

 :یفتح مكتب التسجیل في األیام التالیة
 

 دیزوس بالما لایر غولف أند سباافندق ومنتجع بار
 

 18:00 -  12:00: مایو/أیار 16 الثالثاء، •
 11:00 - 08:30: أیار/مایو 17 األربعاء، •

 
 كاریبي بیتش  میلیامنتجع  في

 
 10:00 -  08:30: مایو/أیار 18 الخمیس، •

 
 النقل  .5
 

 الخدمة،   ھذه  من  لإلفادة .  والمغادرة  الوصول  لدى  الرئیسیة  والفنادق  المطار  بینالوفود    ألعضاءالنقل مجانًا    یؤمن
 .التسجیل استمارة تعبئة لدى والمغادرة الوصول معلومات توفیر یجب

 
السلطات من تنظیم خدمات االستقبال والنقل كما یجب، یتعین على المشاركین أن یعبئوا استمارة التسجیل عبر    لتمكین

 .2023 أبریل/نیسان 30 قبلاإلنترنت، وتوفیر التفاصیل حول معلومات الوصول والمغادرة واإلقامة، 
 

 الفنادق  .6
 

 .الفطورأسعاًرا خاصة للمشاركین تشمل ضریبة القیمة المضافة ووجبة  تقدمالفنادق المدرجة أدناه 
 

الرسمیة حتى    حجزیتم   الفنادق  في  للمشاركین  بعد ھذا   والغرف.  2023  أبریل/نیسان  30الغرف  لیست مضمونة 
 التاریخ.

 
 الموقع التاليیمكن إجراء الحجز على  

 
أو عبر    PUJClusterReservaciones@melia.comلإلستعالم حول الحجز، یرجى اإلتصال على العنوان التالي:  

 ext. 8425, 8424 ,5000-688 (809) 1+ الھاتف التالي:
 
 
 

 

https://events.melia.com/events/paradisus-palma-real-golf-spa-resort/118va-Reuni-n-del-Consejo-Ejecutivo-de-la-Organizaci-n-Mundial-del-Turismo-del-16-al-18-de-mayo.html
mailto:PUJClusterReservaciones@melia.com
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 نفسھا، وھي متصلة ببعضھا البعض. یرجى اإلنتباه إلى أن كل الفنادق المذكورة أعاله تنتمي إلى مجموعة میلیا
 
 

 
 
 
 
 

7.  

 
 
 

 الفندق 

 
 
 

 الغرفة

 
 
باللیلة  السعر  
) شيء كل(یشمل   

 

 
 
 
للحجز  اإلتصال  

 
 

عن مكان  البعد
 االجتماع

 
Paradisus Palma Real Golf & 

Spa Resort 
5* 
 

زوجیة  غرفة  USD $375 PUJClusterReservaciones@melia.com 
+1 (809) 688-5000  

ext. 8425, 8424 

  اجتماع مكان
التنفیذي   المجلس  

فردیة  غرفة  USD $299 

 
Meliá Caribe Beach Resort 

5* 

زوجیة  غرفة  USD $209 PUJClusterReservaciones@melia.com 
+1 (809) 688-5000  

ext. 8425, 8424 

متر  750  

فردیة  غرفة  USD $189  

 
Meliá Punta Cana Beach 

5* 
 

زوجیة غرفة   USD $250  PUJClusterReservaciones@melia.com 
+1 (809) 688-5000  

ext. 8425, 8424 

متر  200  

فردیة  غرفة  USD $225  

 
Garden Suites by Meliá 

5* 

زوجیة  غرفة  USD $263  PUJClusterReservaciones@melia.com 
+1 (809) 688-5000  

ext. 8425, 8424 

متر  600  

فردیة غرفة   USD $210  

Falcon’s Resort by Meliá - All 
Suites Punta Cana 

5* 
 

زوجیة  غرفة  
 غرفة فردیة 

USD $350  
USD $280 

PUJClusterReservaciones@melia.com 
+1 (809) 688-5000 

ext. 8425, 8424 

متر  400  

https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/paradisus-palma-real-golf-and-spa-resort?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607973%7Cmp%7Ckparadisus%20palma%20real%20golf%20%26%20spa%20resort%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289172%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIi8q158DM_QIVtggGAB3I_AQUEAAYASAAEgIbbPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/paradisus-palma-real-golf-and-spa-resort?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607973%7Cmp%7Ckparadisus%20palma%20real%20golf%20%26%20spa%20resort%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289172%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIi8q158DM_QIVtggGAB3I_AQUEAAYASAAEgIbbPD_BwE&gclsrc=aw.ds
mailto:PUJClusterReservaciones@melia.com
https://www.melia.com/en/hotels/dominican-republic/punta-cana/melia-caribe-beach-resort?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
mailto:PUJClusterReservas@melia.com
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/melia-punta-cana-beach-resort?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc622781960795%7Cmp%7Ckmeli%C3%A1%20punta%20cana%20beach%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023288732%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMImu_t77_M_QIV0uJRCh1B0gYCEAAYASAAEgLaEfD_BwE&gclsrc=aw.ds
mailto:PUJClusterReservaciones@melia.com
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/garden-suites-by-melia
mailto:PUJClusterReservaciones@melia.com
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/falcons-resort-by-melia-punta-cana?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607976%7Cme%7Ckfalcons%20resort%20punta%20cana%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289412%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIq8fyzMDM_QIVQZDVCh1wtwOaEAAYASAAEgLfyvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/falcons-resort-by-melia-punta-cana?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607976%7Cme%7Ckfalcons%20resort%20punta%20cana%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289412%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIq8fyzMDM_QIVQZDVCh1wtwOaEAAYASAAEgLfyvD_BwE&gclsrc=aw.ds
mailto:PUJClusterReservaciones@melia.com
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تقدیم  الدول األعضاء في المجلس التنفیذي  حرًصا عل حسن سیر إجراءات التحقّق من األوراق الثبوتیة، یُرَجى من  

 افتتاح الدورة. قبل  أیّام 10مھلٍة أقصاھا  غضون فيوثائق التفویض الخاّصة بھا إلكترونیًا إلى األمانة 
 
البروتوكول    قسم  فيریانو،  -غارسیا  إیلینیا السیّدة   وثائق التفویض إلى عن ممسوحة إلكترونیة نسخة ینبغي إرسالو

األصلیة إلى األمین العام قبل وتُسلَّم الوثائق    .igarcia@unwto.org  :التالي العنوان في منّظمة السیاحة العالمیة، على 
 .یوٍم واحٍد على األقّل من افتتاح دورة المجلس

 
وحدھا وثائق التفویض الصادرة عن رؤساء الدول أو رؤساء الوزراء، أو وزراء الخارجیة أو وزراء السیاحة في  

الرسمیة التي تحمل توقیع الدول المعنیة أو من یوازیھم تُعتبر صالحة ومقبولة. ووحدھا الخطابات أو رسائل الفاكس  
 .)الثاني والمرفق األول المرفقالتفویض في  ائقوث  ذجانم مراجعة الرجاءالسلطة المختّصة تعتبر صالحة ومقبولة (

 
ممارسة حّق التصویت في اجتماعات  و  والتكلم  االجتماع  قاعة  دخولیحّق فقط للمندوبین المفّوضین وفق األصول  

 المجلس التنفیذي.
  
 المشاركین  صفة .8

التدابیر المناسبة لتسھیل الدخول إلى أراضیھا، وإقامة ومغادرة جمیع المشاركین   الدومینیكیة الجمھوریةتتخذ حكومة 
باالمتیازات    من  المدعوین االجتماع،  سیاق  في  الرسمیة  مھامھم  ممارسة  أثناء  المشاركون،  ویتمتع  المنظمة. 

 التابعة لألمم المتحدة. المتخصصة الوكاالت وحصانات اتامتیاز اتفاقیةوالحصانات المنصوص علیھا في 
 
 

 جراءات الدخولإ .9
 
على أنَّ أيَّ أجنبّي یرغب في السفر    البالد بدخول األجانب وإقامتھم في    ةالخاصّ   الدومینیكیة  الجمھوریة  قوانیننّص  ت

یجب أن یكون حائًزا على جواز سفر أو أّي وثیقة أخرى ساریة المفعول وصادرة عن    الدومینیكیة  الجمھوریةإلى  
 كوثیقة سفر. الدومینیكیة الجمھوریة قبلالدولة التي یكون المسافر من مواطنیھا، ومعترف بھا من 

 
الدومینیكی للجمھوریة  والقنصلیة  الدبلوماسیة  البعثات  وقائمة  التأشیرات  حول  المعلومات  من  البلدان لمزید  مع  ة 

معفون من ھذا االلتزام، یرجى   ھمالخاضعة لوالیتھا القضائیة، وكذلك البلدان التي یحتاج مواطنوھا إلى تأشیرة أو  
 زیارة الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجیة الشؤون، على الروابط التالیة: 

 
 ingresar/-extranjeros-para-https://mirex.gob.do/condiciones)الدخول متطلبات ( 
 https://mirex.gob.do/directorio/)الخارجیة وزارة من عامة معلومات ( 
 

 المشاركون الذین ال یحتاجون إلى تأشیرة 
تقدیم جوازات سفرھم الساریة  یةجمھوریة الدومینیكالیجب على المشاركین من البلدان التي ال تتطلب تأشیرة لدخول 

 .وخطاب دعوة من منظمة السیاحة العالمیة
 

 المشاركون الذین یحتاجون إلى تأشیرة 
، ستعرض الحكومة مجانًا إصدار جواز  یةجمھوریة الدومینیك البالنسبة للمشاركین الذین یحتاجون إلى تأشیرة لدخول 

 .یوًما، والتي یجب تقدیمھا مع جوازات سفرھم الصالحة وخطاب دعوة منظمة السیاحة العالمیة  30مرور صالح لمدة  
 

  قسم البروتوكولول على جواز المرور ھذا إرسال طلباتھم إلى  یرجى من المندوبین من البلدان التي یُطلب منھا الحص
العالمیة  بمنظمة إلى )ngogiberidze@unwto.org السیاحة  نسخة  إرسال  مع   ،cose@unwto.org    مع  ،

 :اإلشارة إلى المعلومات التالیة
   

 األسماء واأللقاب   -
 جواز السفر نسخة من  -
 .خط سیر الرحلة (التاریخ والوقت ورقم الرحلة) -

 

mailto:igarcia@unwto.org
https://mirex.gob.do/condiciones-para-extranjeros-ingresar/
https://mirex.gob.do/directorio/
mailto:ngogiberidze@unwto.org
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المرور في الوقت المناسب، یُطلب من المشاركین إرسال المعلومات   اتمن أجل تمكین السلطات من إصدار جواز
 .یةجمھوریة الدومینیكالالمطلوبة إلى جھات االتصال أدناه قبل شھر من وصول رحلتھم إلى 

 
الدومینیك جمھوریة  یغادرون  أو  یدخلون  الذین  األجانب  المسافرین  جمیع  على  یجب  اإلستمارة    تعبئة  یةباإلضافة، 

 فعلیكم،  كنتم قد قدمتم طلباأو إذا  https://eticket.migracion.gob.do ة:التالیة على الصفحة  المجانی  ةاإللكترونی
 م.ل رقم الطلب الخاص بكادخإبتسجیل الدخول و

 
البیانات المطلوبة بشكل صحیح.    وتعبئةفي أي وقت    اإلستمارةمن الوصول إلى    واالذي تم إنشاؤه لتتمكن  الرمز  اواحفظ

 ذلك. ونتفضل م، إذا كنتPDF، یتم إنشاء تذكرة برمز االستجابة السریعة أو تنزیلھا بتنسیق اإلستمارةبمجرد اكتمال 
 

 :االتصال یُرجى التأشیرات، حول بشكل محدد لالستفسار
 

 الدومینیكیة الجمھوریة
 : اإللكتروني البرید القنصلیة، الخدمات مدیر مرسیسدس،عمر  كاندیدو السیّد

abensouda@tourisme.gov.ma 
 

 منظمة السیاحة العالمیة
 ngogiberidze@unwto.org: البرید اإللكترونيدة نینو غوغیبریدزي، مكتب األمین العام، السیّ 

 

 
 لغات العمل  .10

 
العربیة   باللغة  متوافرة  المجلس  دورة  اجتماعات  وثائق  واالسبانیة  والصینیةتكون  والفرنسیة  وتؤمن .  واالنكلیزیة 

 واالسبانیة. ،والفرنسیة واإلنكلیزیة، والصینیة، ،العربیةبالترجمة الفوریة خالل مناقشات المجلس 
 

 وثائق العمل  .11
 

 االستدامة  سبیل  في  جھودھا  بتكثیف  العالمیة  السیاحة  منظمة  تقوم  االستدامة،  لتعزیز  المتحدة  األمم  بتوصیات  عمًال 
 . ورق بدون ومؤتمرات وقائع تنظیم خالل من وذلك البیئیة،

 
  المشاركون و.  االجتماعیرجى من المندوبین أن یأخذوا باالعتبار أنھ لن توزع نسخ مطبوعة عن وثائق العمل في مكان  

 . خالل االجتماع طالع على الوثائقلالمدعوون ألن یحملوا أجھزتھم اإللكترونیة 
 
الوثائق    كافة  البرید    .اإلنترنت  على  المنظمة  موقع على  تُـنَشـر  طریق  عن  الوثائق  بنشر  المندوبین  إعالم  ویتم 

 . اإللكتروني
 

 قائمة المشاركین  .12
 

 . اإلنترنت على المنظمةیمكن مراجعتھا على موقع  ،قائمة مؤقّتة بأسماء المشاركینستنشر 
 

توضع قائمة المشاركین النھائیة باالستناد إلى المعلومات الُموفَّرة في استمارات التسجیل. وتُرَسل إلى المشاركین بعد  
 .فترة وجیزة من اختتام دورة المجلس

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abensouda@tourisme.gov.ma
mailto:ngogiberidze@unwto.org
https://www.unwto.org/ar/executive-council-117th-session
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13.  
 

 اإلسبانیة :الرسمیة اللغة
 

 4غرینیتش زائد : توقیت التوقیت المحلي
 

  معدلھا حویترا حیثومناخ الجمھوریة الدومینیكیة استوائي ورطب حیث الحرارة مرتفعة على مدار السنة،  :الطقس
 .األمطار فصل ھينوفمبر /الثاني تشرینشھر  أیار/مایو و رشھ بین الفترة . مئویة درجة 28و 21 بین

 
  الیوم   حسب  الصرف  سعر  ویتقلب  البیسو، ھي    الدومینیكیة  للجمھوریةالوحدة النقدیة    العملة المحلیة وأسعار الصرف:

 . الصرف مكان حسب أو
 

عملیً   یمكن والیورو  الدوالر  تغییر  أي مكتب صرافة  بسھولة  أو  بنك  أي  في    مكاتب   وبعض.  البالد  أنحاء  كل  في ا 
الین   البریطاني،الجنیھ  ة،الدنماركی الكرونةالتالیة: الدوالر الكندي، الفرنك السویسري،  العمالت أیضا تقبل الصرافة

 .النرویجیة الكرونة السویدیة، الكرونة السكتلندي،الیاباني، الجنیھ 
 

آمنة لالستخدام    وھي.  البالدیمكن سحب األموال مباشرة من أجھزة الصراف اآللي في مجموعة متنوعة من البنوك في  
لصرف. یمكن أیًضا العثور على أجھزة الصراف  ل أیًضا أفضل أسعار    تقدم  وھيوتسمح بالسحب بالعملة المحلیة.  

 .اآللي في المطارات ومحالت السوبر ماركت ومراكز السیاحة الرئیسیة ومراكز التسوق
 

 .فولت 110 بـ یةجمھوریة الدومینیك ال: تعمل الكھرباء في الكھرباء
 
 :واإلكرامیاتلتسوق ا

 ،األسبوع بحرمساًء في  السادسة  أو الخامسة صباًحا حتى  والنصف  الثامنة أو الثامنةتفتح معظم الشركات أبوابھا من 
تظل مغلقة أیام األحد. في المدن، تعتبر مراكز التسوق الكبیرة ومحالت  و بعد الظھر أیام السبت،    الواحدة  الساعةوحتى  

 .األسبوع وتفتح أیام األحد بحرفي  التاسعةالسوبر ماركت استثناًء ألنھا تغلق في الساعة 
 

  بعد   الثانیةمن األحد إلى الخمیس، وحتى    24:00  -   22:00تظل المطاعم عموًما مفتوحة وتقدم الطعام حتى الساعة  
 .اإلجازات أثناء خاص دوام وھناكیومي الجمعة والسبت.  اللیل فمنص

 
یتم إدراجھا على أنھا   %18%، باإلضافة إلى ضریبة مبیعات بنسبة  10تتضمن فواتیر المطاعم رسوم خدمة بنسبة  

كنھ أمر  % للتأكد من أن النادل یتلقى إكرامیة، ول10نسبة  بإضافي    مبلغترك   والمستحسن. من المعتاد  إضافیة  ضریبة
 .الزبونعلى رضا  یتوقفتطوعي 

 
 911 :الطوارئ ھاتف رقم

 
 )الساعة مدار(على  العالمیة السیاحة منظمة في واألمن السالمة منسق
 غارثیا  أنطونیو: االسم

 699976040 34+: الھاتف
 
 

 سیاحیة زیارات .14
 

 أیار/مایو.  18زیارات إلى بعض األماكن السیاحیة، وذلك یوم تقدم وزارة السیاحة 
 

 في ھذه المنطقة.نشجع المندوبین على المشاركة في ھذه الزیارات التي تمثل فرصة استثنائیة الكتشاف التنوع السیاحي  
 

ومحمیة المنتزه البیئي  : منتجع ونادي بونتا كانا، فندق بوتیك تورتوغا بي، مؤسسة مجموعة بونتا كانا  1الخیار  
 األصلیین. عیون السكان 
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تبدأ الجولة بزیارة فندق ومنتجع ونادي بونتا كانا، وھو   
من قبل    1969ومجمع سكني تأسس في عام    راقمنتجع  

فرانك رینییري، أحد رواد التنمیة السیاحیة في بونتا كانا، 
ال    ا بي، الذي صممھ أوسكار ديغفندق تورتوب وتستمر  

وھو في   رنتا،  الوحید  الدومینیكالالفندق    یة جمھوریة 
 خمس ماسات.  AAA الحاصل على تصنیف

 
،  مجموعة بونتا كانامؤسسة  أیًضا زیارة    الجولة  شملتو

  فرصً   تساعد المؤسسة من خاللھا على إیجادوھي منظمة  
منطقة سكان  رفاھیة  كانا  لتحسین  الحلول   بونتا  وتعزز 

 .للحفاظ على النظام البیئي في المنطقة اإلبتكاریة
 
 

بزیارة   الجولة  عیون  محمیة  تستمر  البیئي  المنتزه 
فدان مخصصة    1500مساحتھ    مكانلیھا الغطس في إحدى بحیراتھا الجمیلة. المحمیة عبارة عن  ی    . السكان األصلیین

 % 36نوع من النباتات،  500أكثر من یوجد داخل المحمیة وللحفاظ على البیئة ألغراض تعلیمیة وعلمیة وترفیھیة. 
 یة.جمھوریة الدومینیك الفي  أصیلةمنھا 

 
 

 . Blue Mall / Puntacana Villageلتسوق في لوقت الحظى المشاركون ببعض یأخیًرا، 
 
 

: زیارة لكاب كانا: شواطئ كالیتون وخوانییو، ملعب غولف بونتا أسبادا، منزه مارینا كاب كان أند  2الخیار 
 سكیب.

 
 

من بین األفضل في منطقة   ابأنھ  ةمعروف  راقیة، وھي مدینة مقصودة  كاب كاناتشمل ھذه الزیارة جولة في منطقة  
ولف غالذي صممھ العب ال  ولفغو وملعب بونتا إیسبادا للیشواطئ كالیتون وخوانیالبحر الكاریبي. تمر الجولة عبر  

 ونیس. یاألمریكي جاك نیكلوس ولوس فار
 
 

فرصة زیارة   أیًضا  للمشاركین  كانا مرسىستتاح   كاب 
، وھو نبع طبیعي   Hoyo Azul cenote واالستمتاع بـ
بجوار   لألنواع  سكیب منتزهیقع  للترویج  منطقة  وھو   ،

 .والمھددة باالنقراض والحفاظ علیھا األصیلة
 

 أخیًرا، یحظى المشاركون ببعض وقت التسوق في
 
 
 
 
 

 سیاحیة معلومات .15
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