
 

 

 

 

JDE 62  ةقاع وكسل  ،االجتما األورو ب

 

 

ية والفرنسية والعربية جمة الفورية باللغات اإلنجل ستتاح خدمات ال

ةالورقة اللوجست  
 

وكسلمقر المجلس االقتصادي و  االجتما األورو ب
Belliard Street, 99 B-1040 BRUSSELS

 

 

ية والفرنسية والعربية جمة الفورية باللغات اإلنجل ستتاح خدمات ال

جمة  اللغة وخدمات ال

 

 

 مكان انعقاد الندوة : مقر المجلس االقتصادي و 
1040 BRUSSELS :  عالموق  

ية والفرنسية والعربية جمة الفورية باللغات اإلنجل   ستتاح خدمات ال



 

 

 

قر المجلس االقتصادي واالجتما 
م ة و تنظ ةجراءات اإل  تغط  اللوجست

 

صا عد العودة من  لاإل م  ض لتع

ل  ق التح ة عن ط معدل الدرجة االقتصاد

بعند الطلجواز السفر  ير االستظهار 
 للمنظم 

 

 

 

Radisson Red Hotel
Idalie Street 

ةالليل  أن أسعار الفندق لليا اإلضافية ب € 282/ 
ً
وكسل، نحيطكم علما ، يقدر ةخارج مدة الندو  ،ب

،المشارك والمشارات

و  قر المجلس االقتصادي واالجتما م 2019مارس  14ستنعقد يوم  ال  SOLiD علم
م -BUSINESSMED المتوس لمنظمات أصحاب العمل تنظ

 : األ 
سون ر  2019مارس  15إ  13من  د راد

  حسب الرحلة المتفق عليها الفندق و  محطة القطار /المطار
ات  إطار مدة المؤتمر    )مفصلة أدناه( الوج

ة وختم السفر ف التأش ال صا امدن ممن لذا نرجو ،)وجدإن ( سداد ت اإل

م، أنفس ة السفر  ضب مسنقو  ال تغط ل  التذكرة تع ق التح ة عن ط معدل الدرجة االقتصاد
  فور استالم الفاتورة و رعد العودة من المؤتم

ير االستظهار  ،االجتما األورو مقر المجلس االقتصادي و 
طاق ظاإلحتفا مهاع م الطائرة  الصعود  ةب للمنظم  لتسل

Radisson Red Hotel ***** سون ر دفندق راد  
Idalie Street 35, 1050 Brussels, Belgium :  عالموق  

  www.radissonred.com: بالوا  

 أسعار الفندق  :
 أن أسعار الفندق لليا اإلضافية اإلقامة

ً
وكسل، نحيطكم علما ب

ة ل اللوجست  التفاص

ان اإلقامة  م

 

المشارك والمشارات ا أعزائن  

ة إطار   و  الندوة الختام لم
المتوس لمنظمات أصحاب العمل  االتحاد ،األورو 

م مشاركت األ  ،الخاصة 
 سون ر فندق اإلقامة راد
  المطار ب النقل
 ات  إطار مدة المؤتمر الوج
 ة وختم السفر ف التأش ال سداد ت

  رالمؤتم
 م، ح أنفس ة السفر  ال تغط

عد العودة من المؤتم ،الم 
 

 ةمالحظات مهم
 

م  مقر المجلس االقتصادي و لتأم دخول  
اإلحتفا ممنير  ام

اإلقامةللمشارك الراغب  تمديد    



 

 
 

SOLiD محطة القطار الفتة  ً حام
 

 

اع الساعة السابعة والنصف مساء 

 

 

 
:

 

اممثلنمن قبل  أمام المخرج الرئي للمطار/ محطة القطار

  مارس 15-و 14يسعدنا دعوتكم إ مأدبة العشاء ليلة  2019:
،مارس بمطعم الفندق Radisson red hotel، ع الساعة السابعة والنصف مساء

اع الساعة السابعة والنصف مساء  ،IL PASTICCIO

 

 

ألي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا ع الهاتف أو الوتساب ع األرقام التالية:
+216.98.778.072 : BUSINESSMED

+216.98.778.084 : BUSINESSMED
+216.99.601.330 : RAMCO TRAVEL

ل بروكس الطقس  

 المواصالت

 الوجبات

اللتواصل معن  

IL Pasticcio vs Radisson Red 

 

من قبل سيتم استقبالك   

 يسعدنا دعوتكم إ مأدبة العشاء ليلة 
مارس بمطعم الفندق 13يوم   - 

IL PASTICCIO  مارس بمطعم 13يوم  - 

 

ألي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا ع الهاتف أو الوتساب ع األرقام التالية   
BUSINESSMED -  طمرابتقوى    

BUSINESSMED -  هشام حشيشة  
RAMCO TRAVEL -  وسن بوعزيزس   


