
 
 

 لجنة مصايد األسماك
   الدورة الخامسة–ة اللجنة الفرعية لتربية األحياء المائي

، تايلندبوآيت  
2010 أآتوبر 1 – سبتمبر 27  

 معلومات للمشترآين
 

 
 

 :المكان
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 

333 Patak Road, Karon Beach 
Muang, Phuket 
Thailand 83100 

Tel: 66‐76‐396433 
Fax: 66‐76‐396136 

Website: http://www.phuket.com/arcadia/ 
 

 :الرجاء اإلتصال
Ms Kannika Chaivised, email: kannika.chaivised@hilton.com 
Ms Chalita Kaewdee, email: chalita.kaewdee@hilton.com 

 

  :يخارالت
  2010 أآتوبر 1 سبتمبر لغاية الجمعة 27اإلثنين 

 

 المعلومات التقنية والوثائق
  :SCA على الموقع الرسمي التالي للدورة الخامسة لـ ية ذات الصلة والوثائق المتعلقة باإلجتماع متوفرةالمعلومات التقن

http://www.fao.org/fishery/nems/38933/en 
 Rohanaللمزيد من المعلومات والمساعدة، يرجى اإلتصال بالدآتور  Subasinghe األمين التقني للجنة الفرعية لتربية األحياء ،

 rohana.subasinghe@fao.org:  على العنوان اإللكتروني التالي،ئيةالما

http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/HKTHIHI-Hilton-Phuket-Arcadia-Resort-Spa/index.do
http://www.phuket.com/arcadia/
mailto:kannika.chaivised@hilton.com
mailto:chalita.kaewdee@hiltion.com
mailto:rohana.subasinghe@fao.org
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  :ترتيبات التأشيرة
 

يفضل أن ال يقل ( مدينتهم في وقت مبكر من اإلجتماع ند أو القنصلية في آل من بلدهم أويرجى من المشارآين اإلتصال بسفارة تايل
الرجاء المالحظة أنه قد تكون ملزما . ، وذلك لإلستسفار عن شروط الحصول على تأشيرات الدخول)سابيع قبل مغادرتهم أ4عن 

  .بتقديم نسخة من الدعوة الرسمية لحضور اإلجتماع
 

 :ترتيبات السفر بالطائرة
 

آيت عبر بانكوك بوت عموما إلى تكون الرحال.  الذهاب إلى المطار المحلي لبوآيتآيت، ستحتاج إلىمن أجل الوصول إلى بو
  .آيت حوالي ساعة ونصفبوتستغرق الرحلة من بانكوك إلى . حيث هناك العديد من الرحالت الداخلية اليومية

 

 :ترتيبات السفر من وإلى المطار
 

 Karon(آيت، بإمكان المشارآين أن يستقلوا سيارة أجرة من المطار إلى آارون بيتش بوعند الوصول إلى  Beach .( قد تؤمن
تكلفة سيارة أجرة . نقترح عليك اإلستفسار مباشرة من الفندق في هذا الصدد. بعض الفنادق الكبرى خدمة مكوآية من وإلى المطار

 عند أي تطورات تتعلق بترتيبات السفر سيتم اإلبالغ عنها.  دوالر أميرآي25من المطار إلى وسط المدينة ستكون حوالي 
  .الضرورة

  

 :اإلقامة
 

على ، الذي يقع Hilton Phuket Arcadia Resort & Spaستعقد الدورة الخامسة للجنة الفرعية لترببية األحياء المائية في فندق 
 Karon(شاطئ آارون بيتش الرملي  Beach(ويقع .  خضراءحدائق اإلستوائية، وتحيط به جبال فوق مساحة آبيرة من ال ويمتد

  .آيت الدوليبومن مطار ) حوالي الساعة بالسيارة( آلم 50الفندق على بعد 
  

من أجل ). يشمل الضريبة وتكلفة الخدمة( دوالر أميرآي 80سيمنح سعر خاص للمشارآين الذين سيقيمون في هذا الفندق قدره 
اي حجوزات بعد هذا التاريخ  (2010 سبتمبر 18 في موعد ال يتجاوز ل على هذا السعر الخاص، من الضروري الحجزالحصو

  .عند الحجز من المهم أن تذآر إجتماع اللجنة الفرعية لتربية األحياء المائية). ستطبق عليها أسعار الفندق العادية
  

 :للحجر عبر األنترنت
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/HKTHIHI‐GFISA‐

20100924/index.jhtml?WT.mc_id=POG  
 الرجاء اإلتصال

Ms Kannika Chaivised, email: kannika.chaivised@hilton.com   
Chalita Kaewdee, email: chalita.kaewdee@hilton.com  
 :للمزيد من المعلومات حول الفندق

http://www.phuket.com/arcadia/ 
 

 :آخيار بديل the Karon Living Room Hotelبإمكان المشارآين إعتبار 
 

Karon Living Room Hotel 
481 Patak Rd., T.Karon 
Phuket, Thailand 83100 

Tel. (66) 76 286618‐9, (66) 76 286493‐4 
Fax. (66) 76 286633 

SKYPE: karonlivingroom 
http://www.karonlivingroom.com 

 
  :وهناك فنادق أخرى متوفرة في الوصالت اإللكترونية التالية للفنادق المفضلة

  

http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/HKTHIHI-Hilton-Phuket-Arcadia-Resort-Spa/index.do
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/HKTHIHI-GFISA-20100924/index.jhtml?WT.mc_id=POG
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/HKTHIHI-GFISA-20100924/index.jhtml?WT.mc_id=POG
mailto:kannika.chaivised@hilton.com
mailto:chalita.kaewdee@hiltion.com
http://www.phuket.com/arcadia/
http://www.karonlivingroom.com/
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http://www.phuket.com/ 
http://directrooms.com/thailand/hotels/phuket‐hotels/price1.htm 

http://www.holidaycity.com/phukethotels/ 
http://www.gtahotels.com/cities/phuket.htm  

  
  
  آيتبو

وتقع مقابل الشاطئ الغربي . آيت، التي تبلغ مساحتها مساحة سينغابور تقريبا، أآبر جزر تايلند، وترتبط بها بواسطة جسربوتعتبر 
 هذه وآانت. إعتمدت في الماضي على إنتاج القصدير والمطاط، وتتمتع بتاريخ حافل وثري. )Andaman( أندامان بجرلتايلند في 

الجزيرة واحدة من أآبر طرق التجارة بين الهند والصين، وذآرت مرارا في يوميات البواخر األجنبية التابعة للتجار البرتغاليين 
  .ويعتمد حاليا الجزء األآبر من دخل المنطقة على السياحة. والفرنسيين والهولنديين واإلنكليزيين

  . شعبيا جدا نظرا لرماله البيضاء الناعمةآيت، ويعتبربواطئ وأطول شأحد آارون بيتش هو 

التي ) Aroona Plaza(وتقع في شمال آارون آرونا بالزا .  على جزء آبير من وسط آارونHilton Phuket Arcadiaيهيمن 
ندسي م على الطراز الهنجد فيها العديد من محالت المنتجات الحرفية والمطاعم وأماآن القهوة الجيدة وبعض المقاهي وفندق صّم

وتعتبر الجادة التي تمتد على طول الشاطئ مثالية للقيام بنزهة . آيت القديمةبوالخاص ب) Sino‐Portuguese(برتغالي -السينو
  .مسائية أو للمشتريات

  
 Surin Island والحياة البحرية حول تشمل رياضة الغطس تحت الماءآيت بوبالقرب من وهناك العديد من أماآن التسلية اإلضافية 

National Park و Similan Islands National Marine Park و Phi Phi Islands and Coral Island برحالت بحرية ،
  . متوفرة دائما إلى هذه األماآن

 

 :المناخ

معدل الحرارة . بريل وفصل ممطر يمتد من مايو لغاية أآتوبرأآيت بمناخ إستوائي وفصل جاف يمتد من نوفمبر لغاية بوتتمتع 
، ومعدل الحرارة )F° 91( درجة مئوية 33و) F° 84( درجة مئوية 29يتراوح معدل الحرارة القصوى بين . بت على مدار السنةثا

  ).F° 79( درجة مئوية 26و ) F° 73( درجة مئوية 23الدنيا بين 

 :سعار الصرفوأالعملة 
 

دوالر  1 باهت مقابل 32.54لرسمي لألمم المتحدة ، آان سعر الصرف ا2010في أول يونيو ). baht" (الباهت"عملة تايلند هي 
لتحقق من سعر  اينصح المشارآين.  يورو1 باهت مقابل 39.65) مأخوذ من األنترنت( مقابل اليورو ف الباهترأمريكي وسعر ص

 VISA, Master(تقبل بطاقات اإلعتماد . الصرف عند الوصول إلى المطار Card(  في معظم الفنادق والمتاجر )بطاقةقبول  
American Express(باإلمكان قبض شيكات المسافرين ).  محدودTraveller´s  cheques ( في آافة المصارف التجارية أو في

  .أجهزة الصراف اآللي متوفرة بالقرب من معظم الفنادق. األماآن المرخص لها لصرف العملة
 

 :زيارة
 

 .جميع المشارآين مدعوين إليها.  سبتمبر30وم الخميس هناك زيارة تنظمها دائرة مصايد األسماك التايالندية ي
 
 
 

http://www.phuket.com/
http://directrooms.com/thailand/hotels/phuket-hotels/price1.htm
http://www.holidaycity.com/phukethotels/
http://www.gtahotels.com/cities/phuket.htm

