
 د األسماكيلجنة مصا
 بتربية األحياء المائية المعنية  الفرعيةاللجنة

 2003آب / أغسطس11-7 تروندهايم، –الدورة الثانية 
 

 معلومات للمشارآين
 

 :محل انعقاد الدورة
 :ستعقد الدورة في فندق

Radisson SAS Royal Garden Hotel, 
Kjoepmannsgta 73 
N-7410 Trondheim 

 النرويج
 

 :عقاد الدورةموعد ان
   2003 آب / أغسطس7-11
 

 :معلومات تقنية ووثائق االجتماعات
 –تتوافر معلومات تقنية ذات صلة باالجتماعات ووثائق االجتماعات على موقع منظمة األغذية والزراعة 

http://www.fao.org/fi/NEMS/events/detail event.asp?event id=12107 
 

 دخول للمشارآينترتيبات الحصول على تأشيرات 
تقديم نسخة من الدعوة للحصول على ويرجى من السادة المشارآين االتصال بالبعثات النرويجية في بلدانهم 

 .تأشيرة دخول
 

 مدينة تروندهايم في سطور
وقد أسست هذه المدينة في عام .  نسمة150 000يبلغ تعداد سكانها وتروندهايم هي ثالث أآبر مدينة في النرويج 

وشًٍَُُُِيدت آاتدرائية نيداروس، وهي إحدى أآبر مباني العصور الوسطى في . هي ثاني أقدم مدينة في البلد، و997
ويمكن الحصول على معلومات مفصلة عن . ، في القرن الحادي عشر فوق مقبرة القديس سانت اوالفااسكندنافي

 .com.trondheim.www://http/ –مدينة تروندهايم من الموقع الشبكي للمدينة 
 

 الطقس
ومن .  درجة مئوية20 و 15 بين على األرجحآب، ولكنه يتراوح /الطقس في تروندهايم متقلب في شهر أغسطس

 .مساًءن سترة مطر خفيفة وبعض المالبس الشتوية الخفيفة، ال سيما لالرتداء ي المشارآيكون معالمستحسن أن 
 

 ات النقلترتيب
وتتوقف حافلة المطار ). مطار تروندهايم فارينس( آيلومترا عن المطار 32يبعد مكان انعقاد االجتماعات زهاء 

وتتوقف حافلة المطار أيضا .  دقيقة، أمام مكان انعقاد االجتماعات تماما15المكوآية، التي تنطلق من المطار آل 
وتوجد وسائل مواصالت جيدة إلى معظم ). ائق الحافلةالرجاء االستفسار من س(بالقرب من فنادق أخرى 

ويبلغ سعر تذآرة . ار، آما توجد طرق مباشرة إلى آوبنهاغن وأمستردامطاالتجاهات بالنرويج انطالقا من الم
 .أغلى ثمنا هاوتتوافر أيضا خدمات التاآسي في المطار ولكن. ة نرويجية آرون50الحافلة 

 
 عملة البلد وسعر الصرف

مقابل دوالر أمريكي  6.80) 2003حزيران / يونيو3في ( ويبلغ سعر صرفها حاليا ةلنرويج هي الكرونعملة ا
وتوجد مرافق . ويوجد مصرف صغير في المطار وفي فندق راديسون وبالقرب من مكان االجتماعات .واحد

 . تغيير العمالت األجنبية بالقرب من مكان االجتماعات تقدم خدمات منهامصرفية عادية
 



 محل اإلقامة
حيث تعقد  (Radisson SAS Royal Garden Hotelتم اتخاذ الترتيبات الالزمة لإلقامة في فندق 

). على بعد مسافة قريبة من فندق االجتماعات (Rainbow Gildvangen Hotel، وفي فندق )االجتماعات
 :وفيما يلي أسعار الغرف شاملة الفطار

 
 )ةبالكرون(السعر  الفندق

Radisson SAS Royal Garden Hotel  
 ليلة/800 غرفة عادية لشخص واحد

 ليلة/900 غرفة عادية لشخصين
Rainbow Gildevangen Hotel  

 ليلة/600 غرفة عادية لشخص واحد
 ليلة/800 غرفة عادية لشخصين

 
يما تسري االسعار  ف .آب/ أغسطس12 و6ال تسري إال على الحجوزات بين  وتجدر اإلشارة إلى أّن هذه األسعار

 . المعتادة على سائر الحجوزات بعد هذا الموعد
 

هم مسبقا في الفندق مباشرة بإرسال المعلومات التالية إلى الفندق ءويرجى من السادة المشارآين أن يسجلوا أسما
 :الذي يفضلونه

 
  ):بحروف آبيرة(اللقب 
  :االسم
  :سيدة/أنسة/سيد

  :العنوان
  :نظمةالم/الدولة العضو
  :رقم الهاتف
  :رقم الفاآس

  :البريد اإللكتروني
  :تاريخ الوصول
  :تاريخ المغادرة
 الغرفة المطلوبة

 )شخصان/شخص(
 

 :نوع بطاقة االئتمان
 Visa/ Master Card/ American Express ،

 :وما إلى ذلك

 

  :رقم بطاقة االئتمان
  :تاريخ االنتهاء

 
 Hotelسون، الرجاء إرسال المعلومات المذآورة أعـاله إلـى مـدير اإليـرادات بالفندق بالنسبة إلى فندق رادي

Revenue Managerبالبريد اإللكتروني على العنوان التالي  :com.Forlie@RadissonSAS.Siv أو ،
 73 47+: يمكنكم االتصال بمدير اإليرادات بالهاتف على الرقم آما. 50 30 80 73 47+: بالفاآس على الرقم

 Rogerوإذا اتصلتم بإدارة الفندق بالبريد اإللكتروني، الرجاء إرسال نسخة من الرسالة إلى السيد . 50 35 80
Stefanussenعلى العنوان التالي : 

no.dep.fiskeridir.stefanussen@th.errog .ويمكنكم أيضا تسجيل أسمائكم على الموقع الشبكي للفندق : 
 

 87 73 47+: أمـا بالنـسبة إلـى فنـدق رينبـو، الرجـاء إرسال المـعلومات المـذآورة أعـاله بالهاتف على الرقم
: لكتروني على العنوان التالي، أو بالبريد اإل+98 38 52 73 47: ، أو بالفاآس على الرقم30 01

no.hotels-booking@rainbow.gildevangenأو عن طريق الموقع الشبكي للفندق على العنوان التالي ،: 
 

 .الرجاء الرجوع إلى اللجنة الفرعية للجنة مصايد األسماك قبل إجراء الحجز



 
 ل استقبالحف

، Archbishop's Palaceفي قصر ) آب/ أغسطس7، يوم 19:00الساعة (سيقام حفل عشية اليوم االفتتاحي 
 النرويجيين، وآان ال يشمل النرويج األساقفةالذي أصبح اآلن مجمع متاحف بينما آان ذات يوم مرآزا لرئيس 

ومكان إقامة الحفل على . ندا وغرينالند وشتالند وجزيرة أيل أوف مان وأيسلجزر فايروسفحسب ولكن أيضا 
 .مقربة من الفندقين

 
  يوم األحدرحالتتنظيم 

وسيوافى السادة المشارآون بمزيد من المعلومات، بما . تم تنظيم عدد من الرحالت السياحية في منطقة تروندهايم
 .في ذلك أسعار الرحالت وأماآنها، لدى وصولهم


