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 (ARLEMالجلسة العامة الحادية عشرة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية )

 

 2020كانون الثاني/ يناير  22-23

 برشلونة

 

 معلومات عملية

 

 

 عاصمة إقليم كاتالونيا الذي يتمتع بالحكم الذاتي.برشلونة، أكبر ثاني مدينة في إسبانيا، هي 

 

 التأشيرة

 

 ال يحتاج مواطنو االتحاد األوروبي إال إلى جواز سفر أو وثيقة هوية شخصية صالحة. 

 

بالنسبة إلى المواطنين من خارج االتحاد األوروبي، يرجى التحقق من متطلبات التأشيرة مع التمثيل الدبلوماسي إلسبانيا في بلدك قبل 

 الرحلة بفترة كافية والحصول على التأشيرة الالزمة قبل المغادرة. 

 

 مكان االجتماع

 

 متوسطية في العنوان التالي:ستُعقد الجلسة العامة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورو

 

Palau Reial de Pedralbes 

Carrer de Pere Duran Farell ,11 

Barcelona (Spain 08034) 

 

de-real-palacio-https://www.barcelona.cat/en/conocebcn/pics/atractivos/el- موقع ويب:

pedralbes_95090122928.html 

 

 السفر إلى هناك بالطائرة

 

كيلومتًرا جنوب غرب وسط  15( على بعد BCNيقع مطار جوسيب تاراديالس برشلونة إل برات )رمز اتحاد النقل الجوي الدولي: 

 برشلونة.

 

 من/ إلى المطار االنتقال

 

كانون  21ستوفر بلدية برشلونة خدمة نقل بالمطار بين مطار جوسيب تاراديالس برشلونة إل برات والفندق )الفنادق( الموصى به في 

إلى كانون الثاني/ يناير)صباًحا(. بالمثل، سيتم توفير وسيلة نقل من الفندق )الفنادق( الموصى به  22الثاني/ يناير )بعد الظهر( وفي 

 كانون الثاني/ يناير)صباًحا(.  24كانون الثاني/ يناير )بعد الظهر( وفي  23المطار في 

 

https://cor.europa.eu/arlem.go
https://www.barcelona.cat/en/conocebcn/pics/atractivos/el-palacio-real-de-pedralbes_95090122928.html
https://www.barcelona.cat/en/conocebcn/pics/atractivos/el-palacio-real-de-pedralbes_95090122928.html
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. وينبغي على المشاركين الذين يرغبون في استخدام هذه الخدمة 2020سيتم اإلبالغ بالفترات الزمنية في منتصف كانون الثاني/ يناير 

 نموذج التسجيل اإللكتروني.اإلشارة إلى رقم الرحلة ووقت الوصول/المغادرة في 

 

 المترو

 

متر من مكان االجتماع(. تستغرق الرحلة حوالي  600)على بعد « زونا يونيفيرسيتيريا»جنوبًا، المطار بمحطة  L9، 9يربط خط المترو 

 يورو. 4.60دقيقة. وتبلغ تكلفة التذكرة  30

 

 الحافلة )إيروباس(

 

دقيقة تقريبًا، حسب حركة المرور.  35يورو(. تستغرق الرحلة  5.90)تذكرة ذهاب فقط:  توجد خدمة حافالت بين المطار ووسط المدينة

 http://www.aerobusbcn.com/enيرجى التحقق من الجدول الزمني ومحطات الوقوف باستخدام هذا الرابط: 

 

 القطار

 

دقيقة تقريبًا إلى وسط المدينة )تذكرة ذهاب  25تستغرق الرحلة  بخدمة القطار المحلية المطار ببرشلونة.شماالً الخاص  R2يربط الخط 

 يورو(. 4.20فقط: 

 

، فيرجى استخدام الرابط 1فقط. إذا وصلت/غادرت من محطة النهاية  2يرجى المالحظة أنه توجد محطة قطار في محطة النهاية رقم 

http://www.aena.es/en/barcelona-حول كيفية االتصال بين محطات النهاية:التالي للحصول على معلومات 

terminals.html-between-airport/connection 

 

 التاكسي

 

 40المرور ووجهتك في المدينة. تبلغ التكلفة التقريبية للرحلة إلى المركز  دقيقة حسب حركة 30-20تستغرق رحلة التاكسي حوالي 

 يورو )حسب عدَّاد السير(.

 

 تسديد نفقات السفر )فقط ألعضاء الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية الذين يحق لهم السداد وخبرائها والمتحدثين باسمها(

 

وبعده على التوالي. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج  ARLEMة على األقل من انتهاء اجتماع ساع 48يجب أن يتم الوصول والمغادرة قبل 

 كانون الثاني/يناير.  23مساًء من يوم  5مساًء وأن ينتهي حوالي الساعة  2.30كانون الثاني/يناير الساعة  22في 

 

 الفنادق الموصى بها من المنظمين

 

 *4فندق أريناز أتيرام 

 Carrer del Capità Arenas ,20العنوان: 

www.atiramhotels.com  

 السعر: 

 يورو 90 غرفة مزدوجة )لالستعمال الفردي(، تشمل اإلفطار: 

 يورو 1.21 ضريبة السياحة لليلة الواحدة للشخص الواحد:

 دقائق سيًرا من مكان االجتماع 10على بعد حوالي 

 

 *4فندق كاتالونيا ريجوليتو  

 Carrer de Sabino de Arana ,22-24العنوان: 

rigoletto-https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia  

 السعر: 

 يورو 121 غرفة مزدوجة )لالستعمال الفردي(، تشمل اإلفطار: 

 يورو 1.21 ضريبة السياحة لليلة الواحدة للشخص الواحد:

http://www.aerobusbcn.com/en
http://www.aena.es/en/barcelona-airport/connection-between-terminals.html
http://www.aena.es/en/barcelona-airport/connection-between-terminals.html
http://www.aena.es/en/barcelona-airport/connection-between-terminals.html
http://www.atiramhotels.com/
https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia-rigoletto
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 دقائق سيًرا من مكان االجتماع 10على بعد حوالي 

 

 *4فندق إيه سي دياغونال ال إال، أحد فنادق ماريوت 

  Avinguda Diagonal 555العنوان: 

lilla-diagonal-hotel-https://achotels.marriott.com/es/hotels/ac  

 السعر: 

 يورو 152 غرفة مزدوجة )لالستعمال الفردي(، تشمل اإلفطار: 

 رويو 1.21 ضريبة السياحة لليلة الواحدة للشخص الواحد:

 دقيقة سيًرا من مكان االجتماع 20على بعد حوالى 

 

 *4فندق إن إتش كوليكشن برشلونة كونستانزا 

 carrer Deu I Mata ,69-99العنوان: 

constanza-barcelona-collection-collection.com/es/hotel/nh-https://www.nh  

 السعر: 

 يورو 170 غرفة مزدوجة )لالستعمال الفردي(، تشمل اإلفطار: 

 يورو 1.21 ضريبة السياحة لليلة الواحدة للشخص الواحد:

 دقيقة سيًرا من مكان االجتماع 20على بعد حوالى 

 

 (.Julià Central de Viatgesزات الفندق بواسطة وكالة السفر جوليا سنترال دي فياتيس )ستتم إدارة جميع حجو

 ( على عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف التاليين:Anna Gomezيجب على جميع المشاركين االتصال بآنا جوميز )

agomezc@centralvia.es  

 + 34 93 454 71 05هاتف: 

 لضمان توفر الغرف في الفنادق الموصى بها، ننصحك بإجراء الحجوزات مسبقًا بشكل كاٍف.

 

للحصول على السعر الخاص في الفنادق الموصى بها، يرجى اإلشارة في طلب الحجز إلى أن حجزك مرتبط بمشاركتك في الجلسة 

 حلية األورومتوسطية.العامة الحادية عشرة للجمعية اإلقليمية والم

 

ركم بأنه ال يمكن ألمانة   وال لبلدية برشلونة إجراء حجوزات أو تحمل مسؤوليتها. ARLEMونذك ِّ

 

لألعضاء حرية حجز فندق آخر من اختيارهم. ولكن يرجى مالحظة أن خدمة النقل بين الفنادق األخرى ومكان االجتماعات غير مخطط 

 لها.

 

 الصحة

 

 ال يُشترط الحصول على أي تطعيم لدخول إسبانيا. 

 

 السالمة واألمن

 

 تعيش البلد بأسرها في حالة يقظة طبيعية.

 

 األرقام الوطنية لحاالت الطوارئ

 

 112رقم مكالمات الطوارئ:  −

 092الشرطة المحلية )غوارديا أوربانا(:  −

 091الشرطة الوطنية  −

 062الحرس المدني:  −

 080رجال اإلطفاء:  −

 061المساعدة الطبية:  −

https://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-diagonal-lilla
https://www.nh-collection.com/es/hotel/nh-collection-barcelona-constanza
mailto:agomezc@centralvia.es
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 االتصاالت

 

 34+إلجراء مكالمات دولية بإسبانيا، يرجى االتصال برقم 

 

 المنطقة الزمنية

 

 1+توقيت جرينتش 

 

 الكهرباء

 

 هرتز. 50فولت والتردد القياسي  220. ويبلغ الجهد االسمي Fفي إسبانيا، مقابس الكهرباء من النوع 

 

 الظروف المناخية

 

درجة مئوية خالل اليوم مع أجواء  13يتميز الشتاء في برشلونة بأجواء معتدلة في كانون الثاني/ يناير ويصل متوسط درجة الحرارة إلى 

 باردة خالل فترات الصباح والمساء. 

 

 الصرف األجنبي والبنوك

 

 العملة المستخدمة في إسبانيا هي اليورو.

 

 نموذج التسجيل

 

 يمكنك التسجيل في الجلسة العامة الحادية عشرة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية باستخدام هذا الرابط 

Plenary_session_Barcelonahttps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/11th_ARLEM_ 

 

 معلومات االتصال

 

إذا كانت لديك أي تساؤالت حول مشاركتك في الجلسة العامة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية، فيرجى االتصال بأمانة 

ARLEM: 

  :البريد اإللكترونيsecretariat@cor.europa.eu-arlem 

  :؛ سيتم توفير رقم هاتف محمول للخدمة قبل أيام قليلة من االجتماع.32( 0)2 282 2232هاتف+ 

 

 ARLEM :cor.europa.eu/arlem.goموقع ويب 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/11th_ARLEM_Plenary_session_Barcelona
mailto:arlem-secretariat@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/arlem.go

