
 

 -27 من الموافق 2016 مايو 07 -04 من للغة العربية الذي يعقد خالل الفترة الخامس بالمؤتمرالدولي ةالخاص الفنادقبمعلومات عن ا أن نوافيكم نيسر

 .المطار –ميريديان  يو ل البستان روتانا  دقين:نكل من الف المؤتمر فيسيكون مقر حيث ،  اإلمارات العربية المتحدة –في مدينة دبي  هـ1437 رجب 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المطار – روتانا البستان فندق  - المؤتمر مقر

 أسعار الغرف:
 

 مزدوج  /عادية :  فردي غرف
 أمريكي دوالر 125/  120 أو  درهم 450/  425

 نجوم  5الفندق :            تصنيف
 غرفة 100المتوفرة :     الغرف عدد

 غرف عادية:           الغرفة مستوى
 الوجبات :                 طعام الفطور

  Le Méridien Dubai Hotel     ميريديان يل فندق  - المؤتمر مقر

 أسعار الغرف:

 مزدوج  /عادية :  فردي غرف

 أمريكي دوالر 140/  110 أو  درهم 500/  400

 نجوم  5الفندق :            تصنيف
 غرفة 30المتوفرة :     الغرف عدد

 الوجبات :                 طعام الفطور

 

 Millennium Airport Hotel Dubai         المطار ملينيوم فندق

 أسعار الغرف:

 مزدوج  /عادية :  فردي غرف
 أمريكي دوالر 110/  110 أو  درهم 400/  400

 نجوم  4الفندق :            تصنيف
 غرفة 50المتوفرة :     الغرف عدد

 الوجبات :                 طعام الفطور

 Novotel Deira City Centre       سنتر سيتي ديرة نوفوتيل فندق

 أسعار الغرف:

 مزدوج  /عادية :  فردي غرف
 أمريكي دوالر 110/  98 أو  درهم 400/  357

 نجوم  4الفندق :            تصنيف
 غرفة 30المتوفرة :     الغرف عدد

 الوجبات :                 طعام الفطور

 Holiday Inn Express Dubai Airportالمطار            إن هوليدي

 أسعار الغرف:

 مزدوج  /عادية :  فردي غرف
 أمريكي دوالر 100/  85 أو  درهم 360/  300

 الفندق :           نجمتان  تصنيف
 غرفة 100المتوفرة :     الغرف عدد

 الوجبات :                 طعام الفطور

 Ibis Deira City Centreسنتر              سيتي ديرة إيبييز

 أسعار الغرف:

 مزدوج  /عادية :  فردي غرف
 أمريكي دوالر 88/  77 أو  درهم 320/  280

 الفندق :           نجمتان  تصنيف
 غرفة 35المتوفرة :     الغرف عدد

 الوجبات :                 طعام الفطور

 Ibis Al Riggaالرقة                               – إيبييز

 أسعار الغرف:

 مزدوج  /عادية :  فردي غرف

 أمريكي دوالر 85/  73 أو  درهم 305/  265

 الفندق :           نجمتان  تصنيف
 غرفة 35المتوفرة :     الغرف عدد

 الوجبات :                 طعام الفطور

 

 

 المطار – روتانا البستان
Al Bustan Rotana, Dubai  "  
971 (0) 4 7054189  
971 (0) 4 2820000 

 

 المطار – ميريديان يل فندق
Le Méridien, Dubai  "  
Phone: (971)(4) 217 0000 

Fax: (971) (4) 282 9329 

 

 

المطار ملينيوم  
Millennium Airport Hotel 
971 4 70 28 888 

971 4 70 28 703   

 

سنتر سيتي ديرة نوفوتيل  

Novotel Deira City Centre 
971 (4) 702 8100  
971 (4) 702 8134  
971 (4) 702 8101 

 

المطار إن هوليدي  
Holiday Inn Express  
971 4 2900 111  
Fax:  971 4 2900 222 
  

 

سنتر سيتي ديرة إيبييز  
Ibis Deira City Centre 

الرقة - إيبييز  
Ibis Al Rigga 
971 (4) 702 8100  
971 (4) 702 8134  
971 (4) 702 8101 

 
  

  

 السياحة. ضريبة اإماراتي ادرهم 15 الى ضافةباإل% 20 وتبلغ الخدمة و البلدية لضريبة تخضع أعاله األسعار جميع:  مالحظة
 يلي ما اآلن منكم والمطلوب. برغبتكم وموافاتنا. لكم المناسب الفندق اختيار سرعة منكم نرجو

 .للفندق مباشرة بالتحويل أو االمصرفية البطاقة باستخدام للحجز مالي ضمان، والجواز صورة منكم الفندق يطلب سوف •

 almajless@live.com البريد  عبر شمسية بصورة مرفق السفر جواز صورة بإرسال التفضل نرجو المتحدة، العربية اإلمارات دولة لدخول تأشيرة يريد لمن •

 .مباشرة معكم واصلتلت للفنادق إرساله من لنتمكن سرعة، بأقصى  almajless@live.com  عبر لنا وإعادته استكماله سرعة نرجو المبدئي الحجز نموذج لكم مرفق

 
 www.alarabiah.org           009611364611    هاتف      009611364603  فاكس

mailto:almajless@live.com

