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 والعشرون ألفريقيا ي السادسالمؤتمر اإلقليم

  2010 أيار/مايو 7– 3 لواندا، أنغوال،

  مذكرة إعالمية
  

  ترتيبات عقد المؤتمر
  
 فيمركز بيالس للمؤتمرات  ألفريقيا فيالسادس والعشرون سيعقد المؤتمر اإلقليمي   -1

ماع للخبراء يومي وسوف يبدأ المؤتمر باجت. 2010أيار /مايو 7إلى  3من  لواندا، أنغوال
وستنعقد . 2010أيار /مايو 7و 6 يوميوزارية ، تعقبه جلسة عامة 2010أيار /مايو 4و  3

وستعقد  .العاشرةعند الساعة  2010أيار /مايو 6يوم مراسم افتتاح أعمال الجلسة العامة 
  .2010أيار /مايو 5االجتماعات الجانبية المواضيعية يوم  أيضا

  
 ظھراً  12:00الساعة  إلى 9:00 الساعة من المؤتمر خالل المعتادة العمل ساعاتستكون و  -2

 .ذلك غير المؤتمر يقرر لم ما الظھر، بعد 17:00 الساعة لىإ 14:00 الساعة ومن
  
 المؤتمر، عمل عن تفصيلية معلومات اضمنمت ،"اليوم عمل برنامج" يايوم سيصدرو  -3

 يالت المعلومات من ذلك وغير ،مناقشةلل المطروحة لبنودلالجتماعات، واوالجدول الزمني 
 .عموما المشاركين تھم

  
ً ) ARC/10/1:الوثيقة( المؤقت األعمال جدول أرسلوقد   -4  لحضور الدعوة سالةبرمرفقا

 .المؤتمر
  
درج ست ،ةالمنظم يموظف من عدد يعاونه ،Alhaji Jallowالسيد أمين المؤتمر ھو و  -5

 .لمؤتمرل األول اليومل قائمة ستصدر خال يف ووظائفھم ھمؤأسما
  

  العمل لغــات
  
 .والفرنسية العربيةوالبرتغالية و نجليزيةاإل باللغات فوريةخدمات الترجمة ال ستوفر -6

  .اإلسبانية واإلنجليزية والعربية والفرنسية وستصدر الوثائق باللغات
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  االتصال بالصحافة وخدمات اإلعالم
  

 يصحف مسؤولبمساعدة  ،المنظمة من إلعالمل ولمسؤ يتولى ،المؤتمر انعقاد فترة طوال  -7
 المسائل جميعيكون مسؤوالً عن و بالصحافة االتصال مھمة ،أنغوالجمھورية  حكومة نهتعيّ 

  .للجمھور باإلعالم المتعلقة
  
، االتصال بموظف االعتماد بطاقاتويتعين على الصحفيين األجانب الذين يحتاجون إلى   -8

وأما الصحفيون . الالزمة قت ممكن التخاذ ترتيبات االعتماداالتصال الحكومي في أقرب و
اللجنة التنظيمية الذين يتخذون من أنغوال مقرا لھم، فسيحصلون على بطاقات االعتماد من 

  .المؤتمر انعقاد مكان يفبطاقات االعتماد  صدارإل مكتبلھذا الغرض  فتحوسي .الوطنية
  

  الوثائق
  
. المؤتمر انعقاد قبل للحضور المدعوة والمنظمات الحكومات جميع إلى العمل وثائق سترسل  -9

، الوثائق توزيع مكتب من المؤتمر انعقاد أثناء إعدادھا يتم يالت الوثائق على الحصول ويمكن
 الرسائل، من وغيره البريد سليمت مكتبھذا ال تولىسي ماك. المؤتمر مركزضمن  الموجود
  .عامة استفسارات أية على والرد

  
  التوصيات والتعديالت مشاريع

  
 تتطلب أخرى وثائق أو ،توصيات اريعمش تقديم يف الراغبين المندوبين السادة من يرجى  -10

 ةباللغ، أمكن ذاإ ،من نصوصھم مطبوعة نسخ ثالث قديمت ،المؤتمر جانب من قرار اتخاذ
 يف غبينالرا المندوبين السادة من يرجى كما .المؤتمر أمين إلى الفرنسية أو اإلنجليزية

 العربية باللغة نسخة 15 قديمت المؤتمر، أعمال بجدول تتعلّق مطبوعة أخرى مواد يةأ توزيع
  .لتوزيعھا األمانة ىلاإلسبانية إ ةباللغ نسخ 5 و والفرنسية اإلنجليزية باللغتين نسخة 30 و

  
  التسليم المسبق لنصوص الخطابات والبيانات

  
لى دقّة الترجمة الفورية، يرجى تسليم أمانة المؤتمر سعيا إلى مساعدة األمانة وحرصا ع  -11

قبل انعقاد  وذلك ،التي يزمع تقديمھا بياناتالخطابات أو لانسخا مطبوعة لنصوص 
  .الجلسات

  
  لمراسالتا
  

  :والعشرين إلى العنوان التالي السادسجميع المراسالت المتعلقة بالمؤتمر اإلقليمي  تُوجه  -12
            The Conference Secretary  
Mr. Alhaji Jallow  
FAO Regional Office for Africa,  
P.O. Box 1628, Accra, Ghana  
:فاكسال 7010943/7010944 (233-21)   
3193 :، الھاتف الداخلي (233-21) 7010930/675000 : الھاتف   
: محمولالھاتف ال 244331746 (233)   
Alhaji.Jallow@fao.org  نيالبريد األلكترو:  

  :على أن ترسل نسخة أيضاً إلى
  

Olinda Sobrinho 
Head, Department of International Organizations 
Ministry of Agriculture 
Comandante Gika Street, P.O. Box 507 
Luanda, Angola 

 324221 222 2 (244): الھاتف      
 320553 222 2 (244): الفاكس      

  433368 924 (244) :المحمولالھاتف 
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    COM.YAHOO@OLYGRACY :نيروالبريد اإللكت    

 
  :التاليكأثناء انعقاد المؤتمر ھو  ،ويكون عنوان األمانة

  
Mr. Alhaji Jallow 
Conference Secretary 
26th FAO Regional Conference for Africa 
Belas Hotel Conference Centre 

  331746 244 (233): الھاتف
  :الفاكس                            

 Alhaji.Jallow@fao.org :اإللكتروني البريد

  أو
Mr. Mamoudou Diallo 
FAO Representative in Angola 
FAO Representation in Angola  
Ministry of Agriculture and Rural Development  
5th floor Largo Antonio Jacinto (Ex. Largo dos Ministerios), Luanda,  
B.P. 1335, Luanda, Angola 

 912206768 244+ :الھاتف         
 22328710 2 244+ :الفاكس         

  ORG.FAOAO@-FAO :اإللكتروني البريد

  
  مكان انعقاد المؤتمر

  
   .على مقربة من عدة فنادق ،لواندافي أطراف مدينة  بيالس للمؤتمراتمركز يقع   -13
 

  أنغوالإجراءات الدخول إلى جمھورية 
  
تجدر اإلشارة و. جوازات سفر صالحة حيازة أنغواليتعيّن على جميع الراغبين في زيارة   -14

 الزوارأنغوال ويتعين على  إلى مواطني البلدان يحتاجون إلى تأشيرة دخولجميع إلى أن 
تصاريح مرور األمم  يحاملمن أيضا طلب وي. إلى البالدعليھا قبل وصولھم  لحصوال

البلدان التي ال توجد فيھا  المقيمين فييتعين على و. تأشيرة دخول الحصول علىالمتحدة 
تابعة لھا ويحتاجون إلى المساعدة في ترتيبات  أو قنصليات نغوالبعثات دبلوماسية أل
انظر الفقرة ( موظف االتصال الحكومي لىة الدخول، إرسال أسمائھم إالحصول على تأشير

   ).أعاله 12
  
 ،القادمين من مناطق ينتشر فيھا وباء الحمى الصفراء أنغوالويتعيّن على المسافرين إلى   -15

وبطاقة التحصين ھذه ضّد . على شھادة تحصين دولية صالحة ضد ھذا المرض الحصول
  .أنغوالإلى للمسافرين ي الحمى الصفراء شرط إلزام

  
  لترتيبات في المطارا
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من وصولھم،  على األقلثالثة أسابيع من السادة المشاركين إرسال إشعار مسبق قبل  يُرجى  -16
الرحلة الجويّة، وساعة الوصول وغير ذلك من   ، ورقمطيرانيتضمن اسم شركة ال

سيضمن لھم ھذا و .أنغوالاالتصال الحكومي في  موظفإلى  ذات الصلة المعلومات
 de 4( )يـــالدوللواندا مطار (ى ــــم إلــــــم بالشكل المناسب لدى وصولھــــــستقبالھا

Fevereiro International Airport of Luanda.(  ويُرجى من السادة المشاركين وضع
 لتدفع أي ضريبة سواء لدى الوصو  وال. عالمات مميزة على حقائبھم لتسھيل التعّرف عليھا

ينصح  ،منتظم في لواندابشكل د سيارات أجرة ووج نظرا لعدمو .تھاأو مغادر البالد لىإ
  . باتخاذ الترتيبات الالزمة للنقل من المطار إلى مركز المؤتمرات أو الفندق

  
حيث ستقيم مكتباً (ترتيبات خاصة للمشاركين لدى وصولھم  أنغوال وستتخذ سلطات  -17

ً في صالة الوصول لمساعدتھم في اإلجراءات الخاصة بالھجرة، وتأشيرات ، )إعالميا
. ھافييقيمون سإلى الفنادق التي  ھمنقللالدخول، والجمارك، وتسلّم الحقائب، ولتوفير وسيلة 

  .وسوف تُتخذ ترتيبات مماثلة في نھاية المؤتمر
 

عودة في ويرجى من جميع السادة المشاركين في المؤتمر إنھاء الترتيبات الخاصة برحلة ال  -18
، االتصال بمكتب خدمات السفر في أنغوال، فور وصولھم إلى عليھمويتعيّن . تاريخ مبكر

  .المؤتمر لترتيب الزيارات الداخلية الخاصة وتأكيد تاريخ وموعد مغادرتھم مبنى
  

ووسائل االتصال ومكتب خدمات  ،والمعامالت المصرفية ،العمالت األجنبيةصرف 
  السياحة/السفر

  
لكن . حملھاقيود على كمية أو نوع العمالت األجنبية التي يجوز  ةأي أنغوالفي  جدتو  ال  -19

ويحظر حمل العملة المحلية . التصريح لدى السلطات الجمركية عند الوصول أمر إلزامي
لمعلومات امكتب صرف العمالت األجنبية و المصارف وفروسوف ت. لدى مغادرة البالد

 وستقدم إلى المشاركين خالل المؤتمر المعلومات .الالزمة الخاصة بأسعار الصرف
في أنغوال والوحدة النقدية . يمكن فيه صرف العمالت األجنبية بشأن المكان الذي الالزمة

كان مقابل الدوالر  كوانزاالسعر صرف تجدر اإلشارة إلى أن و. األنغولية كوانزاالھي 
ن بطاقات إو .مريكي واحدادوالر  مقابل كوانزا أنغولية 90وقت إعداد ھذه المذكرة بحدود 

، ولذلك فإن المشاركين االئتمان والشيكات السياحية ال تستخدم على نطاق واسع في أنغوال
. في المؤتمر الذين يعتزمون استخدام ھذه األشكال من الدفع قد يواجھون بعض المشاكل

فواتير مه لدفع وإن دوالر األمريكي واسع االستخدام،  السيما في لوندا، ويمكن استخدا
       .والقيام بعمليات شراء في بعض المحالت التجارية ،ووجبات الطعام في المطاعم ،الفنادق

  
المؤتمر، وكذلك في مكتب  مبنىوسوف تكون خدمات البريد والھاتف والفاكس متاحة في   -20

  .خدمات السفر والسياحة
 

  الخدمات الطبية والصحية
 

ويمكن أيضاً توفير . المؤتمر مبنىفرة في اإلسعافات األولية متوستكون الخدمات الطبية وا  -21
  .الفنادق الخدمات الطبية في

 
  اإلقامة في الفنادق

 
تُرسل طلبات الحجز في الفنادق باستخدام االستمارة المطبوعة المبينة في المرفق ألف في   -22

حكومي في االتصال ال موظفأسرع وقت ممكن، على أن ترسل االستمارة األصل إلى 
، وذلك في )أعاله  12 راجع الفقرة(، ونسخة منھا إلى أمين المؤتمر في أكرا أنغوال، لواندا

  .2010  نيسان/ أبريل  23موعد أقصاه 
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ن وأسرھم اإلقامة في الفنادق المبينة في المرفق باء التي تّم التفاوض والمشاركيستطيع و  -23
نصح ويُ  .ت من المشاركين في المؤتمرإلقامة مجموعا ،للحصول على أسعار خاصة ،معھا

عادة ما أن الفنادق يذكر و .المشاركون باإلقامة في أي من الفنادق المبينة في المرفق باء
ويرجى من . قدمتقديم بطاقة ائتمان أو سداد مبلغ م ھم،لدى تسجيل ،من الضيوفتطلب 

بما في ذلك وجبات ، إقامتھم في الفندق لدى مغادرتھم د فاتورةيسدت المشاركين الكرام
  .ذلك  وغير وتنظيف المالبس ،واالتصاالت الھاتفية ،ياتواإلكرام ،والمشروبات ،الطعام

 
  التسجيل

 
مركز  إلىيُطلب من جميع المندوبين والمراقبين الكرام تسجيل أسمائھم فور وصولھم   -24

يل يوم وسوف يفتح مكتب التسج. كي يتسنى تزويدھم ببطاقات التعريف اتلمؤتمرل بيالس
. مسـاءً  19:00الساعــة إلـى  صباحاً  10:00الساعة من  2010 أيار/ مايو 1السبت 

. وستصدر أمانة المؤتمر قائمة مؤقتة بأسماء المشاركين في اليوم األول النعقاد المؤتمر
ووحدھم المشاركون . ويرجى إبالغ األمانة بأية إضافات أو تصويبات على ھذه القائمة

  .ن بطاقات خاصة تسمح لھم بالدخول إلى مقر المؤتمرالمسجلون سيمنحو
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منيةألالمسائل ا  
 

ومع ذلك، . مركز بيالس للمؤتمراتستُتخذ تدابير أمنية لسالمة المشاركين في المؤتمر في   -25
بعض االعتبارات األمنية ثمة الكبرى األخرى،  والبلدان ،فكما ھو الحال في جميع المدن

الحيطة ولذلك، يُنصح الجميع بتوخي . كھاادرإو بھا أخذ العلمن يتعيّن على المشاركيالتي 
في تنقالتھم سيراً على األقدام أو أثناء القيادة أو التوقّف عند  والحذرفي جميع األوقات، 

يحيط بھم،   كل ماب عليھم أن يكونوا على بيّنةيتعين و .تقاطعات الطرقوإشارات المرور 
وأثناء قيادة السيارة، . مناطق التسوق فيو الفندق أو سواء عند مغادرة منطقة المؤتمر أ

على المقعد  اتف المحمولأو الھ ةمحفظالالوثائق أو  يبةاليد أو حق يبةيُرجى عدم وضع حق
 ةأيطلب على الدوام كما يرجى . األمامي أو في أي مكان يمكن رؤيته من خارج السيارة

أو  ،فندق أو من مكتب أمانة المؤتمرمن ال) كالتوجيھات عن الوجھة المقصودة(معلومات 
   .أي مكتب من مكاتب االستعالمات المحددة

    االرتفاع
    .سطح البحرمستوى  وعنددرجة جنوب خط االستواء،  8.50خط العرض  عند لوانداتقع  -26

  الطقس
  

ويبلغ متوسط  ،ولتشرين األ/إلى أكتوبرأيار /مايويستمر موسم الجفاف في أنغوال من شھر   -27
  .درجة مئوية 26أيار /مايولحرارة في لواندا في درجة ا

    التوقيت
بساعة  توقيت غرينتش قبل( منطقة توقيت واحدة + ھو توقيت غرينتش أنغوالالتوقيت في   -28

  .) واحدة
 

    التيار الكھربائي
كھربائية المآخذ وال .دورة  50والتيار ثابت . فولت 220/240 أنغوالالتيار الكھربائي في   -29

" C نوع: "ةاألوروبية الموحد ةالكھربائيع المآخذ انوأھي واحدة من ) منافذال(ة ولياأل
    .يندبوسعلى  ةموصلكھربائية ھي مآخذ المآخذ ھذه و. "Fنوع "و "  E نوع"و

    الجمارك
ويجب على الزوار  .يسمح للزوار بكميات محدودة من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية  -30

د، وقيخاضعة لما ھو مسموح به أو سلعا محظورة أو  ميات تتجاوزالذين يحملون سلعا بك
تشمل السلع و. ح كل ھذه السلعيإذ يجب تصر. االتصال بموظف الجمارك على الفور

مواد الو ؛األسلحة النارية والذخائر ، ضمن أمور أخرى،دوقيالخاضعة لالمحظورة أو 
الصافي الكحول والقمار؛  آالتو؛ ةءموبوالناشئة في مناطق  نباتاتوال ؛باحيةاإل
شھادات الدون بالحيوانات أو أي أجزاء من الحيوانات أو المنتجات الحيوانية و؛ )المحّول(
  .المالية أو البريدية أو األشياء الثمينةالطوابع األدوية الخطرة أو المواد الغذائية؛ و؛ ةلابقالم
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  ألف  المرفق
  

  الوصولاستمارة الحجز في الفنادق واإلبالغ عن موعد 
____________________________________________________________ 

 
  ------------------------------------------------------- :االسم واللقب  -1
  ------ ------------------------------------------------------:البلد  -2
  ------- ------------------ ---------------------------------- :المنظمة  -3
  ------ ----------------------------------------------- :المنصب والوظيفة  -4
  ------------------------------------------------------ :بالكاملالعنوان   -5

 ----------------------------------------------------------------------  
  ---------------------------------:الفاكس --------------------- ----- :الھاتف

  ----------------------------------------------------------- :البريد اإللكتروني
  [  ] مانة األ    [  ]  مراقب    [  ]  مندوب     [  ]        :الصفة  -6
    ال[  ]       نعم[  ]   :بمرافقة الزوج  -7

  ------------------------------------------- :)اسم الزوج(بة نعم إذا كانت اإلجا
--- -----------------إلى    ------------------- من: لواندامدة اإلقامة المتوقعة في   -8

--  
  ------------------ :الساعة ------------- :تاريخ الوصول  -9

   --- --------:قادما من --------- :حلةاسم شركة الطيران ورقم الر
 )لشخصين(  [  ]        Single  )لشخص واحد[   ]  (    : نوع الغرفة المطلوبة في الفندق  -10

double     [  ]) رينيبسرغرفة( Twin      )  [   ]صغير جناح( Junior        [  ]  )جناح 
   Senior )كبير

   - ------- ----------- :الخيار األول :يرجى تحديد أسماء الفنادق وفقا لألفضلية  -11
  ------ ------------- : الخيار الثالث         ------ --:الخيار الثاني  
من كل مشارك أن يمأل ھذه االستمارة من أصل وصورة وأن يُرسل نسخة  يطلب: ملحوظة  

أن يكون ذلك قبل شھر من يستحسن واحدة إلى كل من العنوانين التاليين في أقرب وقت ممكن، و
. تكن البيانات الخاصة بتاريخ السفر ورقم الرحلة متوفرة بعد  ر، حتى وإن لمموعد انعقاد المؤتم

  .ويمكن إرسال البيانات اإلضافية بواسطة الفاكس أو البريد اإللكتروني في موعد الحق
  

االتصال الحكوميموظف 
Olinda Sobrinho 
Ministry of Agriculture 
Comandante Gika Street, P.O. Box 507 
Luanda, Angola 

 324221 222 2 (244) : الھاتف
 320553 222 2 (244) : الفاكس
 olygracy@yahoo.com  : البريد اإللكتروني

أمين المؤتمر
Mr. Alhaji Jallow  
FAO Regional Office for Africa,  
P.O. Box 1628, Accra, Ghana  

  7010944 / 7010943 (21-233) :الفاكس
  7010930/675000 (21-233) :الھاتف  3193   :الداخلي الھاتف

  244331746 (233): المحمولالھاتف  
 Alhaji.Jallow@fao.org: البريد اإللكتروني
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  فنادق القائمة  - باء  المرفق
  

عدد/التصنيفاسم الفندق الرقم
 النجوم

المسافة
الفاصلة عن 
مكان انعقاد 
المؤتمر

عدد
 الغرف

للغرفالعاديالسعر الموقع
( األمريكي دوالربال ) 

 عليهالمتفقالسعر
)األمريكي بالدوالر ) 

الفاكس وعنوان البريد / رقم الھاتف
نياإللكترو  

تمالحظا  

01 Complexo 
Futugo II  

 Futugo II Double: $150 63  متر 500 مركب سياحي
Single: $180 

Double: $100 
Single: $100 

   :لكترونياإل بريدال
Turibela2@Sapo.oa 

 

02 Pensão Fanep 3  2 29 كلم Morro Bento Double: $150 
Single: $150 

Double: $100 
Single: $100 

+244 923302545 : الھاتف  
+244 923601509 : الھاتف  

 

03 Albergaria 
Ludek 
(Hostel) 

Albergaria 
 )نزل(

 Morro Bento Suite: $300 16 كلم 2
Double: $250 
Single: $200 

Suite: $150 
Double: $150 
Single: $150 

:لكترونياإل بريدال  
HP-dede@hotmail.com 
+244 927300900 : الھاتف  

 

04 Residential 
Lucala 

فندق من الدرجة 
  األولى

1 

 Benfica Suite: $350 36 كلم 4
Double: $250 
Single: $200 

Suite: $200 
Double: $135 
Single: $100 

   :لكترونياإلبريدال
residentiallucala@gmail.com  

+244 933787982 : الھاتف  
+244 914775917 : الھاتف  
+244 914775999 :الھاتف

 

05 Hotel D & D 1 3 24 كلم Benfica Double: $250 
Single: $220 

Double: $200 
Single: $150 

   :لكترونياإلبريد ال
d&dhotel@hotmail.com 

+244 222311554 : الفاكس/الھاتف  
 923308452 244+ :الھاتف
  912517593 233+: الفاكس

 

06 Hotel Fleuma 1 3 19 كلم Morro Bento Double: $200 
Twin: $220 
Single: $150 

Double: $180 
Twin: $200 
Single: $120 

  :لكترونياإلبريد ال
hotelfleuma@hotmail.com 

+244 222335536 
:الفاكس/الھاتف  

 

07 Hotel Pôr do 
Sol 

 Benfica Junior Suite: $300 100 كلم 3 1
Double V.Mar: $275 
Double: $250 
Single Lux: $225 
Single C.Room: $200 
Single: $160 
 

Junior Suite: $250 
Double V.Mar: 
$220 
Double: $200 
Single Lux: $180 
Single C.Room: 
$150 
Single: $130 
 

  :لكترونياإل بريدال
inf@HPordosol.com 

 244+ : الفاكس/اتفالھ
22006075 

 

08 Hotel Rosa 
Vall’s 

 Morro Bento Double: $300 41 كلم 2 3
Twin: $300 
Single: $250 

Double: $220 
Twin: $200 
Single: $150 

:لكترونياإلبريد ال  
rosavalls@gmail.com 

+244 923424167 : الھاتف  

 

09 Hotel Agatha 3 3 135 كلم Morro Bento Suite: $450 Suite: $365 لكترونياإلبريد ال:  
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Double: $300 
Single: $250 

Double: $240 
Single: $180 

Hotelagatha@gmail.com 
 222007008 244+  :ھاتفال

 917011245 244+ :ھاتفال
 935929738 244+:  ھاتفال

10 Complexo 
Turístico Vila 
Mar 

 Benfica Senior Junior: $700 29 3.5كلم  مركب سياحي
Junior Suite: $550 
Double: $450 
Single: $500 

Senior Junior: 
$350 
Junior Suite: $350 
Double: $350 
Single: $350 

  :لكترونياإلبريد ال
euliziazola-26@hotmail.com 
+244 923375588 (Zola) 
+244 927352800 (Rosario) 

كبار 
الشخصيا
 ت

11 Hotel Vitória 
Garden’s 

 Camama 108  كلم 5  4
auto estrada  

Suite: $1000 
Twin: $400 
Double: $350 
Single: $350 

Suite: $900 
Twin: $350 
Double: $350 
Single: $300 

Website: www.org-ritz.com 
 244+ : الفاكس/الھاتف

222210064 
 244+ الفاكس/الھاتف

222210065 : 

كبار 
الشخصيا
 ت

12 Hotel  Talatona 5  2 201 كلم Talatona Junior Suite: $900 
Standard Double: $680 
Executive Double:  $750 
Single: $600 

Junior Suite: $800 
Standard Double: 
$580 
Executive Double:  
$650 
Single: $500 

 :الموقع الشبكي
www.hoteltalotona.com 

 244+: الفاكس/الھاتف
226424300 

كبار 
الشخصيا
 ت

      801 مجموع عدد الغرف

 

  


