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 إشعار 

 2022سبتمرب/أيلول  24إىل  19، من للجهاز الرائسيوالفنادق املختارة ذات األسعار التفضيلية والرتتيبات العملية األخرى للدورة التاسعة  جتماعمكان اإل
 نيودهلي، اهلند

 
 حضرة السيد/ السيدة

 حتية طيبة وبعد،
 
يقع و ، حي الضيافة يف نيودهلي. Aerocity، يف آيروسييت Pullman فندق بوملانبمركز املؤمترات  تعقد يفس للجهاز الرائسيأبلغكم أن الدورة التاسعة شرفين أن ي

  من مطار أنديرا غاندي الدويل يف نيودهلي. ابلقربالفندق 
 

 Novotel نوفوتيل يغرف مؤقًتا يف فندق بوملان وفندقجز قامت احلكومة املضيفة حبفقد ، جتماعاإل موقعيف حني أن هناك فنادق وأماكن إقامة ممتازة ابلقرب من 
، وتتبع املعايري الدولية لثالثة من فئات وميزانيات خمتلفةالفنادق اإن . دورة اجلهاز الرائسيلمندوبني الذين حيضرون مليقة لسعار وشروط تخفيضات معتربة لألب ،يناجملاور  Ibisوإيبيس 

 موقع االجتماع.النقل اليومي إىل استخدام  تتطلبللخدمة وال 
 املشتمالت السعر اخلاص )غرفة مزدوجة( السعر اخلاص )غرفة فردية( الفندق
Pullman Aerocity 110 الفطور أمريكي ابإلضافة إىل الضرائب دوالر 120 أمريكي ابإلضافة إىل الضرائب دوالر 
Novotel Aerocity 95 الفطور أمريكي ابإلضافة إىل الضرائب دوالر 110 أمريكي ابإلضافة إىل الضرائب دوالر 

Ibis Aerocity 65 الفطرو أمريكي ابإلضافة إىل الضرائب دوالر 75 أمريكي ابإلضافة إىل الضرائب دوالر 
 

ندعو اآلخرين حلجز غرفة من خالل و . للدورة السابقةاملشاورات اإلقليمية مدة ، واليت ستغطي أيًضا املدعومنيفنادق جلميع املندوبني ستقوم األمانة إبجراء حجوزات ال
 ة من األسعار والشروط التفضيلية:ذج املخصصة عرب اإلنرتنت لالستفاالنما

- Pullman and Novotel  القائمة(ر الفندق من يا)اخت 
- Ibis 

، هذه املساعدة الفنادق. للحصول على ، وتنسيق النقل إىل، وتوفري دعم اهلجرة يف املطارلأتشريات الدخو إجراءات  يسريتلتزم احلكومة املضيفة بت، ابإلضافة إىل ذلك
 GB-Treaty@fao.org العنوان  بلد املغادرة إىلتوضيح و اخلاص بكم  سفرالجى إرسال نسخة من جواز ير  

 
 .ستوفر األمانة قريًبا املذكرة للمشاركني مع معلومات إضافية وأكثر مشوالً عن الرتتيبات اللوجستية والعملية.

 
 م ... والسالم عليكواالحرتام بقبول أمسى عبارات التقدير رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

 
 

 
 
 

Kent Nnadozie 

 

 أمني

                                           لزراعةااملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية و 

https://tinyurl.com/bdfxuwcr
https://forms.office.com/r/6H2RHQHQXG

