مؤتمر الـ ITFالعالمً للمرأة
ٌ 72 – 72ناٌر  ،7102نٌودلهً ،الهند
المعلومات العملٌة
نٌودلهً وجورجاون ،هً مدن متجاورة ومرتبطة ببعضها فً منطقة العاصمة الوطنٌة (.)NCR
المواصالت إلى الفندق:
لقد قمنا بتنظٌم تنقالت جمٌع المشاركٌن إلى فندق بولمان من مطار اندٌرا غاندي الدولً ،المبنى رقم  .3الرجاء البحث عن ممثل
ٌحمل شعار ( )ITFسٌكون قادرا على مساعدتك فً المواصالت .كما ٌمكنك االتصال أٌضا على +919818479485
للحصول على المساعدة على مدار  24ساعة فً مطار اندٌرا غاندي (.)IGI
عنوان وموقع الفندق :فندق بولمان جورجاون سنترال بارك،
M.G.Road, Sector-26, Delhi-Gurgaon Border, Gurgaon, HR 122002,
www.pullmangurgaon.in
هاتف+91 (0)124 499 2000 :
قم باالطالع على خرٌطة الموقع لالتجاهات.
المناخ فً دلهً  /جورجاون :فً هذا الوقت من السنة تتراوح درجات الحرارة بٌن  20-8درجة مئوٌة ،مع تقلبات من ظروف
الطقس المشمس ،والعاصف والغائم .الصباح الباكر والمساء ٌمكن أن ٌكون أكثر برودة ،وٌنصح بارتداء جاكٌت (سترة) عند
الخروج.
العملة  /المال :روبٌة هندٌة .الفئات الورقٌة 1000 ،500 ،100، 50 ،20 ،10 :الفئات المعدنٌة10 ،5 ،2 ،1 :
 1روبٌة =  100بٌزة ( 1دوالر =  60روبٌة تقرٌبا)
التنقل :المترو عادة هو أفضل وسٌلة للتنقل بٌن نٌودلهً وجورجاون .أقرب محطة مترو لفندق بولمان هًGuru :
 Dronacharyaوتبعد  8-7دقائق سٌرا على األقدام من الفندق .تتوفر العربات الصغٌرة فً جمٌع محطات المتروٌ .نبغً أن
تكون األجرة من محطة مترو  Guru Dronacharyaلفندق بولمان  50روبٌة .تتوفر سٌارات األجرة (التاكسً) حسب
الطلب من خالل االتصال على MERU :لسٌارات االجرة  ،22 44 22 44-و  EASYلسٌارات االجرة .43 43 43 43-
االتصاالت :عند خروجك من المبنى رقم  3فً مطار اندٌرا غاندي الدولًٌ ،رجى البحث عن األكشاك التالٌة لشراء بطاقة SIM
المحلٌة.
 - AIRCELبجانب مكتب سٌارات األجرة فً صالة الوصول
 - AIRTELبجانب كوستا كوفً ( )COSTA COFFEفً صالة الوصول
خدمة االنترنت الالسلكً ( :)WIFIتتوفر هذه الخدمة مجانا فً الفندق ولكل غرفة .سٌتم اعطاءك كلمة السر الخاصة بك فور
نزولك فً الفندق.
الكهرباء :تستخدم الهند الكهرباء بقوة  240فولت مع مقابس جدار من هذا النوع
المؤتمر:

قاعات المؤتمرات:
مكان مؤتمر المرأة :قاعات  Phoenix 1 & 2فً الطابق األرضً
قاعة تدرٌب العنف ضد المرأة Persius 1 :فً الطابق السفلً ()BASEMENT

المجموعات المنفصلة:

 LA REVERIAو PERSUIS 1

التسهٌالت المصرفٌة  /أجهزة الصراف اآللً:
اوقات دوام البنوك عادة بٌن  9:00صباحا –  18:00مساءٌ .نبغً ان ٌساعدك بواب الفندق بمواقع البنوك فً المنطقة المجاورة.
فً حٌن أن أجهزة الصراف اآللً متوفرة فً جمٌع مراكز التسوق ،واقربها موجود فً محطة مترو .Guru Dronacharya
االحتٌاجات الطبٌة:
على الرغم من انه سوف ٌكون هناك طبٌب مناوب متوفر فً فندق بولمان ،هناك الكثٌر من المستشفٌات ودور التمرٌض فً
جورجاون ،وأقربها ٌتواجد فً مستشفى  Neelkanthفً (( )DLF PHASE IIحوالً  10دقائق بالسٌارة من فندق بولمان)
السالمة الشخصٌة:
على سبٌل االحتٌاطٌ ،نبغً ان ٌكون المسافرٌن حذرٌن فً جمٌع األوقات وٌنصح للمشاركٌن التنقل فً مجموعات صغٌرة
واستخدام سٌارات األجرة المرخصة او من الفندق .فً حالة الضرورة ٌمكنك أٌضا االتصال بموظفً مكتب الـ ITFفً دلهً
للمساعدة.
المالبس الشخصٌة:
تنصح النساء بارتداء المالبس المحتشمة وخاصة عند الخروج فً وقت متأخر مساء  /او للعشاء .وٌنصح بارتداء المالبس الشبه
رسمٌة.
المٌاه :مٌاه الشرب المقدمة فً فندق بولمان ومطاعمه آمنة .الرجاء استخدام المٌاه المعدنٌة المعبأة فً زجاجات عند الخروج من
الفندق.
رؤٌة المعالم السٌاحٌة:
سٌتواجد مكتب لشركة  KUONI/SITAللسٌاحة والسفر فً بهو فندق بولمانٌ .رجى التواصل معه لمشاهدة المعالم السٌاحٌة أو
متطلبات السفر األخرى وما إلى ذلك .سٌقوم هذا المكتب اٌضا بتحصٌل الدفعات من المشاركٌن على نفقتهم الخاصة فً المؤتمر.
المسٌرة:
تم تنظٌم مسٌرة حول العنف ضد المرأة فً ٌ 28ناٌر من الساعة الرابعة مساء  15:15حتى السادسة والنصف مساء .17:00
سوف تغادر الباصات من فندق بولمان فً الساعة  14:30للذهاب إلى شارع  ،state entryنٌودلهً (مكان التجمع).
حفل العشاء:
تم تنظٌم حفل عشاء لجمٌع المشاركٌن والمرافقٌن فً ٌ 27ناٌر فً الطابق األخٌر من فندق بولمانٌ .بدأ البرنامج من الساعة
.19:00
المطاعم والمقاهً فً جورجاون:
تنتشر فً جورجاون أماكن األكل والمطاعم والحانات التً تناسب جمٌع المٌزانٌات .وسوف نعطً المشاركٌن خرٌطة مع
اقتراحات فور وصولهم.

:ًالطعام االمرٌك
Chilis (Ambience Mall), Route04 (Cyber Greens)
:نظام البوفٌه
Barbeque Nation (Sushant Lok -1), Indian Grill Room (Suncity Business Tower), Zinos
(Building 9A, DLF Cyber City)
:ًالمقاه
Spoonful of Soul (Nathupur, DLF Phase-III), Cafe Delhi Heights (Cross Point, DLF Phase
4), Tau’s Café & Lassi Bar (Ansal Plaza, Palam Vihar), Cafe Jiji (Sector-15)
:مطاعم ٌومٌة
Roots (Leisure VCalley Park)
:ًاالكل الصٌن
Dimsum Bros. (Ambience Mall), Oriental Blossom (Sarovar Hotel, sector 29), Jing (Vatika
Towers, Golf Course), Nooba (Infinity Tower), Dine-Esty, China Club
:االكل الهندي
 جمٌع مراكز التسوق المحٌطة لدٌها هذه المطاعم.هناك العدٌد من المطاعم التً تقدم المأكوالت الهندٌة الشمالٌة والجنوبٌة
.باإلضافة الى غٌرها من المطاعم المستقلة
:ًاالكل االٌطال
La Riviera (Pullman Hotel), Spaghetti Kitchen (Sector 29), 56 Ristorante (Golf Course
Road), Wow Italia (MGF Metropolitan Mall), Italiano (Nathupur, DLF Phase-III)
:ًاالكل الٌابان
Kyoto (Sector 15), Daikichi (JMD Regent Arcade), Sakura (Time Tower)
:االكل الكوري
Gung the Palace (Sector 29)
:ًاالكل المكسٌك
Picante Mexican Grill (Cyber City), Salsa Salsa (Sahara Mall)
:ًالطعام العرب
Zaitoon (DT Mega Mall), Bohemia (Sohna Road), Flavors of Arabia (Ninex Mall, Sohna
Road)
:الطعام اآلسٌوي
Wokamama (DLF Phase-3, Nathupur), Fresco (Ambience Mall)
:البٌتزا
(Sohna Road), Wow Italia (Metropolitan Mall), Fatlulu (Arjun Marg), Dominos & Pizzavito
)MG (فً أماكن مختلفة من شارع
Pizza Hut
:المشوٌات
Kobes (Ambience Mall), Gola Sizzlers (Sector 29)
:الطعام التاٌلندي
Wokamama (DLF Phase-3, Nathupur)
: االستعراض العسكري للٌوم الوطنً للهند/ ٌناٌر – الموكب72 ٌوم
26  المشاركٌن حول إمكانٌة حضور موكب عٌد الجمهورٌة الهندٌة الذي ٌعقد كل عام فً نٌودلهً ٌوم/ استفسر بعض المندوبٌن
 ٌجب.) ٌرجى العلم بأن هذه مناسبة مزدحمة جدا وفٌها احتٌاطات أمنٌة مشددة للغاٌة (بسبب حضور شخصٌات مهمة جدا.ٌناٌر
 وعالوة على. صباحا7  وهذا ٌعنً مغادرة الفندق الساعة.ان ٌتواجد المشاركون فً مقاعدهم ساعتٌن على األقل قبل وقت الحدث
 ألولئك الذٌن ال ٌزالوا ٌرغبون فً الحضور ٌرجى زٌارة.ًذلك فإنه لٌس موكب ٌمكن للناس المشاركة به من خالل المش
:الرابط
http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx ؟relid=68961
 وسوف نبذل ما فً وسعنا للمساعدة فً حجزitfindia@vsnl.com :ًلمزٌد من المعلومات اكتب الٌنا على البرٌد االلكترون
.التذاكر

