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   لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقالثالثة الدورة

   المظاهر التنظيمية

   للسادة المندوبينعامة معلومات  –أوال  

  الدورة انعقادومقر تاريخ

 24والثالثاء  ثنيناال ييوميد التاسع لموارد الصندوق  المشاورات الخاصة بالتجدلهيئةالثالثة الدورة ستعقد  -1

ويبعد . ، في روما Via Paolo di Dono 44مقر الصندوق وعنوانه في ،2011تشرين األول /أكتوبر 25و

وأقرب محطة مترو له هي  .Leonardo da Vinci (Fiumicino) عن مطار ةدقيقة بالسيار 15المقر حوالي 

 .Laurentina محطة

 23رة المالية في فترة التجديد التاسع للموارد يوم األحد وسوف تعقد جلسة تقنية عن اإلسقاطات واإلدا -2

 . بعد الظهر5.00تشرين األول في قاعة إيطاليا للمؤتمرات الساعة /أكتوبر

 في قاعة 2011تشرين األول /أكتوبر 23يقيم رئيس الصندوق حفل عشاء للسادة رؤساء الوفود يوم األحد  -3

 . مساء 7.30 الساعة في) في الطابق تحت األرضي(الطعام الرئيسية 

 موقف السيارات والنقل

 .بالقرب من المدخل الرئيسي للمقرالتي تقلهم السيارات النزول من لسادة المندوبين ليمكن  -4

مواقف السيارات في المرآب الخارجي خلف مبنى المقر للسادة المندوبين عدد محدود من وسيتم حجز  -5

 .الدورةحتى افتتاح لتقديم المساعدة ف أمن وسيتواجد موظتشرين األول / أكتوبر25 و24يومي 

 ومقر Laurentinaويرجى من السادة المندوبين اإلحاطة علما بوجود خدمة باص مكوكي بين محطة مترو  -6

 Viale Luca Gaurico, 9-11 في Laurentina محطة، األول عند موقفين ويتحرك هذا الباص بين .الصندوق

ثاني عند مقر الصندوق في موقف الباص ذي اللون األصفر في الشارع الرئيسي خلف المحطة، وال

  ).Via Paolo di Dono, 44-50( المحاذي للمدخل الرئيسي لبيت الحراسة

  ترتيبات األمن

 موظفي إلىستصدر تعليمات  و.جميع المداخل إلى مكان االجتماععند  إجراءات أمنية صارمة ستطبق -7

 أو منظمة األغذية التي يصدرها الصندوق األمن تصاريحاألمن بعدم السماح ألي شخص ال يحمل 

فإن موظفي  وفي حالة عدم توفر هذه التصاريح،. بدخول المبنىوالزراعة أو برنامج األغذية العالمي 

 .األمن سيمنحون المندوبين المسجلين تصريح زائر لدى إبرازهم وثيقة تعريف صالحة

 وارتداء شارات االجتماعات)  تصاريح الزوارأو(  األمنتصاريح حمل المندوبينيرجى من السادة و -8

في جميع األوقات وعدم ترك حقائبهم أو أي أغراض ثمينة دون رقابة في مكان ) 20انظر الفقرة (

  .االجتماع
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   تنظيم الجلسات-ثانيا 

  قاعات االجتماعات ومواعيد انعقادها

. بالطابق تحت األرضيالتي تقع  )S105(إيطاليا للمؤتمرات   قاعة فيللمشاوراتستعقد الجلسات العامة  -9

حتى الساعة وصباحاً  9.00من الساعة تشرين األول /أكتوبر 24يوم االثنين وسوف تعقد الجلسة العامة 

  وسوف يسبق الجلسة الصباحية لقاء.مساء 6.00حتى الساعة بعد الظهر  2.00 ومن الساعة ،اًظهر 12.30

فستعقد الجلسة تشرين األول /أكتوبر 25وأما يوم الثالثاء  .صباحاً 8.30في الساعة   لتناول القهوةيترحيب

 5.30الساعة ظهر وحتى البعد  2.30الساعة  ومن ظهراً 1.00الساعة  صباحاً وحتى 9.00العامة من الساعة 

 .بعد الظهر

اء ديرجى من السادة المندوبين اإلحاطة علما بأنه وخالل يومي الدورة سيستضيف رئيس الصندوق وجبة غ -10

 . المساحة المخصصة للمؤتمراتقاعة الطعام الرئيسية الموجودة في يفة في خف

 .سيقيم رئيس الصندوق حفل استقبال لجميع الوفودتشرين األول /أكتوبر 24اختتام أعمال يوم االثنين عند  -11

ادة السلهذا يرجى من . من الضروري بدء االجتماعات في المواعيد المقررة لها واحترام الجداول الزمنيةو -12

 .الحضور في الوقت المحددالمندوبين 

 وفي حال رغبتم بحجز واحدة من هذه القاعات، يرجى ،سيتم توفير قاعات اجتماعات الجتماعات القوائم -13

 .org.ifad@conferencestaff: بـاالتصال 

 . االجتماعاتقاعات م المحمولة قبل الدخول إلى  بضرورة إقفال هواتفهالمندوبينونذكر جميع  -14

  توزيع الوثائق

وعمال على حماية البيئة . المساحة المخصصة للمؤتمرات في الطابق تحت األرضييقع مكتب الوثائق في  -15

 .التي أرسلت إليهم سابقا يرجى من السادة المندوبين أن يحضروا معهم الوثائق ،وتوفير األوراق

يذي في دورته التاسعة  عليها المجلس التنفصدق الصندوق بشأن نشر الوثائق التي وبالتماشي مع سياسة

ستتاح الوثائق أيضا على موقع الصندوق المفتوح على شبكة اإلنترنت باللغات الرسمية والثمانين 

 .ويمكن للسادة المندوبين أخذ الوثائق إن اقتضى األمر بعد التسجيل مباشرة. للصندوق

، وإلى org.ifad.www المندوبين الرجوع بصورة منتظمة إلى موقع الصندوق على ويرجى من السادة -16

 لالطالع على members/org.ifad.webapps://httpsالمنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق على 

 .ث في المعلوماتأي تحدي

ويمكن للسادة المندوبين اإلسهام في جعل هذا االجتماع غير ضار بالبيئة من خالل االمتناع عن طلب نسخ  -17

 .إضافية من الوثائق، وطبع الوثائق على جهتي الصفحة والرجوع إلى الوثائق على شبكة اإلنترنت

  .اصة إلعادة تدويرهاالتخلص من الوثائق التي لم تعد الزمة بوضعها في سالت خويرجى 
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   واللغات المستخدمة في االجتماعاتالترجمة الفورية

بهذه   الترجمة الفوريةوتقدم. اللغات الرسمية للصندوق هي العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية -18

 . الوثائق ذات الصلةاللغات األربع وتصدر بها أيضا

 بلغات الصندوق وسائل الترجمة الفوريةبؤتمرات في المساحة المخصصة للم قاعات االجتماعات ستزود -19

 ويمكن للمندوبين متابعة المناقشات باستخدام أجهزة االستماع المزودة بمفتاح الختيار اللغة .الرسمية األربع

 .ويرجى من السادة المندوبين ترك السماعة على المنضدة في نهاية كل جلسة. المطلوبة

  المشاوراتالتسجيل لحضور  –ثالثا 

  التسجيل

 في اقعالو التسجيل مكتب إلىأن يتكرموا بالتوجه، فور وصولهم، الرسمية وفود اليرجى من جميع أعضاء  -20

  .شارات االجتماعاتلحصول على وذلك للتسجيل وا المساحة المخصصة للمؤتمرات بالطابق تحت األرضي

 23ق ـالمواف األحدمن يوم ء  مسا7.00بعد الظهر وحتى الساعة  4.00التسجيل اعتبارا من الساعة يبدأ و -21

حتى  صباحا 8.00تشرين األول من الساعة / أكتوبر24يوم االثنين الموافق ، ويستمر تشرين األول/أكتوبر

 .اليوماختتام أعمال 

  بالوفود المشاركةقائمة 

تكرم ويرجى من السادة المندوبين ال. هنالك قائمة بالوفود المشاركة يمكن الرجوع إليها في مكتب التسجيل -22

  .بإعالم الصندوق عن أي تعديالت قد يرغبون بإدخالها على النسخة األخيرة لها

   إيطالياإلىالدخول  - رابعا

سفرهم الوطنية صالحة لمدة ال تقل عن ستة وثائق  بالتأكد من وجوب أن تكون المندبونينصح السادة  -23

 .أشهر من التاريخ المتوقع لمغادرتهم إيطاليا

حيث أن إيطاليا موقعة على اتفاقية شنغن، فإن مواطني البلدان الموقعة على : نيةحاملو جوازات سفر وط

 ممن يطلب المندوبينأما بالنسبة للسادة . هذه االتفاقية بإمكانهم دخول إيطاليا دون الحاجة إلى تأشيرة دخول

إقامتهم في موعد ال منهم الحصول على تأشيرة دخول، فيتوجب عليهم االتصال بالممثلية اإليطالية في بلدان 

يقل عن ثالثة أسابيع قبل تاريخ دخولهم إيطاليا، داعمين طلبهم للحصول على التأشيرة بخطاب الدعوة 

وفي حال مواجهتهم ألي صعوبة، عليهم االتصال بقسم .  الموجه إليهم من الصندوقالمشاوراتلحضور 

، وسيتم استخدام المعلومات المرسلة ألولاإدارة شؤون التأشيرات والمزايا عن طريق ملء وإرسال المرفق 

كأساس للمذكرة الشفهية التي سيرسلها الصندوق إلى السفارة اإليطالية المعنية لمساندة طلب الحصول على 

  .التأشيرة

يمكن للسادة المندوبين القادمين من بلدان ال توجد فيها قنصلية إيطالية الحصول على تأشيرة من ممثلية 

في حالة عدم وجود تمثيل للبلدان الموقعة على . ى اتفاقية شنغن ومخول بتمثيل إيطاليابلد آخر موقّع عل
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غير أنه في هذه الحالة يجب .  روماإلىأيام لدى الوصول  عشرة  يمكن منح تأشيرة مدتها،نغاتفاقية شن

ندوق قبل في الصقسم إدارة شؤون التأشيرات والمزايا  إلىأن يرسل المعلومات التالية المشارك على 

في الحالة األخيرة، يجب . األول باستخدام المرفق على األقلبخمسة عشر يوما  روما إلىموعد الوصول 

  . منطقة شنغنيدخلها الزائر فيأن تكون إيطاليا أول نقطة 

  التسهيالت األخرى - اخامس

  الحجز في الفنادق

  . الحجز بالفنادق مسألة متروكة للسادة المندوبين -24

  .أسعارا مخفضة للصندوقتوفر  قائمة بالفنادق التي )الثانيالمرفق  (لوثيقةبهذه اومرفق  -25

  ترتيبات السفر

  يمكن الحصول على المساعدة في ترتيبات السفر من مكتب وكيل خدمات سفريات الصندوق  -26

Carlson Wagonlit الواقع في الطابق األرضي، الغرفة B-011 . صباحاً 9.00الساعة من ويفتح المكتب 

  . مساء5.00ى الساعة حتو

   المصرفيةالتسهيالت

 االستقبال صالة في الطابق األرضي بالقرب من Banca Popolare di Sondrioمصرف يوجد فرع  -27

 أي من الساعة اإليطالية في المصارف  في المصرف هي نفس مواعيد العمل العملمواعيدو .ةالرئيسي

  .بعد الظهر 4.00 حتى الساعة 2.30ة ومن الساعبعد الظهر  1.30حتى الساعة وصباحا  8.30

  الخدمات الطبية

  . األولي في مكان االجتماعاتاإلسعاففر مرافق ستتو -28

  مكتب البريد

عشر دقائق في  ويوجد أقرب مكتب بريد إيطالي على مسيرة، مقر الصندوقال يوجد مكتب بريد في  -29

 صباحاً 8.00 يفتح من الساعة وهو .)Via Baldovinettiمتفرع من شارع  (Via A. Del Sarto 12 شارع

 ظهراً يوم 1.15 صباحاً حتى الساعة 8.00 ومن الساعة ،حتى يوم الجمعة مساء من يوم االثنين 7.00حتى و

  .السبت

  رسائل البريد الواردة

والمرجو أن . ستوضع الرسائل الشخصية للسادة المندوبين في الصناديق المخصصة لهم في مكتب الوثائق -30

   باستـخدام عبارةالمشاوراتهيئة  منـدوب لدى إلىبوضوح أنها مرسلة تبين الرسائل 

"Delegate-Consultation "العنوان البريدي للصندوق وهوإلىتوجه ، وأن بعد االسم :  
Via Paolo di Dono, 44, 00142 Rome, Italy International Fund for Agricultural Development, 

  .org.ifad@ifad: اإللكتروني؛ والعنوان +39-06-5043463 هوف الفاكسأما رقم 
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  مرافق االتصال 

 :يمكن للسادة المندوبين تلقي االتصاالت الهاتفية في المساحة المخصصة للمؤتمرات على األرقام التالية -31

مكتب  ( 2193؛)مكتب الصرف(2112 ، )مكتب التسجيل( 2101 ؛)مكتب الوثائق( 2285/2275 5459 06 39+

األمانة المؤتمرات ومختلف مكاتب لاالستعالمات قائمة باألرقام الهاتفية  وستتاح في مكتب. )االستعالمات

  .العامة

  خدمة اإلنترنت

كما يتوفر .  وحولهاالجلسات العامةفي قاعة ) Wi-Fi(تتوفر للسادة المندوبين خدمة اإلنترنت الالسلكي  -32

 مع وصالت اإلنترنت في قاعة استراحة المندوبين القريبة من مقصف كمبيوترأجهزة العدد من 

وتتوفر وصالت لإلنترنت كذلك في . المشروبات والمأكوالت الخفيفة في المساحة المخصصة للمؤتمرات

 .في الطابق األرضيوصالة المدخل الرئيسي الكافيتريا 

 إيداع المعاطف والحقائب

  . المندوبينإليداع معاطف وحقائب صة للمؤتمراتفي المساحة المخصهناك غرفة  -33

  سيارات األجرة

بين الحراسة الرئيسي أو مكتب االستقبال في صالة المدخل يمكن استدعاء سيارات األجرة عن طريق  -34

ل عن استخدامها أن تحصل دع أن من حق سيارات األجرة التي تستدعى ثم ُياإلحاطةويرجى . الرئيسي

 .من الشخص الذي استدعاها جر حد أدنى من األعلى

  المطاعم ومقاصف المشروبات

 في المقصف الكائن بالطابق مدعومة الخفيفة والساندويتشات والحلويات بأسعار المشروبات القهوة وتتوفر -35

 . األرضي تحت المخصصة للمؤتمرات في الطابقالموجود بالمساحةاألرضي والمقصف 

ظهرا وحتى  12.00ابق األرضي وجبة غداء من الساعة يقدم مقصف الخدمة الذاتية الموجود في الطو -36

عالوة على ذلك، ستتوفر قائمة بالمطاعم ومقاصف الخدمة الذاتية القريبة في . بعد الظهر 2.00الساعة 

 .مكتب االستعالمات
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 :يرجى ملء هذه القسيمة في حال كنت

 ستدخل إيطاليا بوثيقة سفر األمم المتحدة؛ •

 على تأشيرة في الوقت المناسب لسفرك؛تواجه صعوبات في الحصول  •

  أيام؛10تعتزم التقدم بطلب تأشيرة لمدة  •

 إلى قسم إدارة شؤون التأشيرات  يوماً قبل تاريخ مغادرتك لبلدك15في موعد أقصاه يجب إرسال هذه القسيمة 

 :والمزايا في الصندوق
 3463-3395/504-5459-06-39+  :بالفاكس على الرقم التالي •

  org.ifad@privilegesvisa إلى لكترونيبالبريد اإل •

Country of departure of the participant: 
  
 

Period of stay in Rome (from/to):  
 

Ms/Mr.: 
 

Name: 
 

Surname:  
 

Nationality: 
 

Date of birth:  
 

Passport or laissez-passer no.:  
 

Date of issue:       
Date of expiry:  
 

Title:  
 

E-mail:                                                        Fax:  

 

Flight details:        
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 2011 تعريفة العام –الفنادق في روما وفي إيطاليا التي وافقت على منح أسعار خاصة للصندوق 

وقد تختلف أسعار .  خاصة باألمم المتحدة توفرها بعض الفنادق في روما وإيطاليااألسعار المنشورة هي أسعار
واالتفاقية مبرمة مع الصندوق وقد تم توسيعها لتشمل . الغرف اإلفرادية حسب المواسم إذا كانت عالية أو منخفضة

 من خالل الصندوق، ويجب أن يتم الحجز بشكل مباشر مع الفندق المعني وليس. وكاالت األمم المتحدة األخرى
إذ سيكون . كذلك يجب أن يكون الدفع مباشرة للفندق بدون أن يتحمل الصندوق أية مسؤولية على اإلطالق

وقد تضمنت اتصاالت الصندوق مع الفنادق . الصندوق مسؤوال حصرا عن الحجوزات التي يقوم بها بشكل مباشر
أة من هذه المنشآت، مما مكننا من تصميم تصنيف لعدم في إيطاليا استبيان لقياس درجة الوعي البيئي لكل منش

.  نقطة، في حين يشير تعبير غير منطبق إلى أننا لم نستلم أي رد من المنشأة28اإلضرار بالبيئة يبلغ حده األعلى 
ى أية حال تشكل دليال وهذه األرقام نتيجة للتقديرات الذاتية وبالتالي فال يمكن استخدامها للمقارنة العلمية، إال أنها عل
وعلى هذا النحو، وبما . تقريبيا للمكان الذي يمكن للضيوف أن يتوقعوا فيه تجربة مبيت أقل إضرارا بالبيئة نوعا ما

يتفق مع التزام األمم المتحدة بأن تتوجه المنظمة نحو الحيادية المناخية، يمكن استخدام هذه التصنيفات كمعيار 
 .إضافي في اختيار الفنادق

  

 

EUR – (IFAD & WFP VICINITY) Euro 

   

HOTEL TRE FONTANE   

via del Serafico, 51 Double single use: 110.00 

00142 Rome Double: 120.00 

Tel: 0039-06/51956556; 06/51963538 Green rating: 18 

Fax: 0039-06/51955419   

E-mail: info@hoteltrefontane.it   

Web site: www.hoteltrefontane.it   

   

CASA SAN BERNARDO   

via Laurentina, 289 Double single use: 90.00 

00142 Rome Double: 130.00 

Tel: 0039-06/5407651 Green rating: 16 

Fax:0039-06/5407654   

E-mail: info@casasanbernardo.it   

Web site: www.casasanbernardo.it   

 

VILLA EUR PARCO DEI PINI   

piazzale Marcelino Champagnat, 2 Single: 70.00 

00144 Rome Double single use: 82.00 

Tel: 0039-06/54220627-659 Double: 130.00 

Fax: 0039-06/54220912 Green rating: N/A 

E-mail: info@villaeur.com   
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Web site: www.villaeur.com   

   

SHANGRI-LA`CORSETTI   

viale Algeria, 141 Single: 119.00 

00144 Rome Double single use: 128.00 

Tel: 0039-06/5916441 Double: 164.00 

Fax: 0039-06/5413813 Green rating: N/A 

E-mail: info@shangrilacorsetti.it   

Web site: www.shangrilacorsetti.it   

   

SHERATON ROMA HOTEL & CONFERENCE CENTER 

viale del Pattinaggio, 100   

00144 Rome Double single use: 142.00 

Tel: 0039-06/54537000; 800 780 525 Double Classic: 162.00 

Fax: 0039-06/5940555   

E-mail: res497.sheraton.roma@sheraton.com Green rating:      28 

Web site: www.sheraton.com/roma   

   

HOLIDAY INN ROME EUR PARCO DEI MEDICI 

viale Castello della Magliana, 65 Single: 138.00 

00148 Rome Double single use:  138.00 

Tel: 0039-06/65581826-827 Double: 138.00 

Fax: 0039-06/6557005 Green rating: 19 

E-mail: reservations@holidayinn-eur.it   

Web site: www.holidayinn-eur.it   

   

HOTEL PULITZER ROMA   

viale Guglielmo Marconi, 905 Single:  96.00 

00146 Rome Double single use: 119.00 

Tel: 0039-06/598591 Double: 137.00 

Fax: 0039-06/59859815 Green rating: 10 

E-mail: bookings@hotelpulitzer.it   

Web site: www.hotelpulitzer.it   

   

IBIS ROMA MAGLIANA   

via Arturo Mercanti, 63 Single: 69.00 

00148 Rome Double single use: 69.00 

Tel: 0039-06/650951 Green rating: N/A 

Fax: 0039-06/60200597   

E-mail: H5562-RE@accor.com   
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Web site: www.accorhotels.com   

To be indicated when booking:   

Identity code: SC442776084   

Contract number: 673814   

   

OP HOTEL   

Viale Oceano Pacifico, 165 Double single use: 119.00 

00148 Rome Double single use: 149.00 

Tel: 0039-06/592801 Green rating: 27 

Fax: 0039-06/52208441   

E-mail: info@ophotel.it   

Web site: www.ophotel.it   

   

AVENTINO - (FAO VICINITY) 
   

HOTEL VILLA SAN PIO   

via di Santa Melania, 19 Double single use: 135.00 

00153 Rome Double: 150.00 

Tel: 0039-06/570057 Green rating: N/A 

Fax: 0039-06/5741112   

E-mail: info@aventinohotels.com   

Web site: www.aventinohotels.com   

   

HOTEL AVENTINO   

via di San Domenico, 10 Double single use: 105.00 

00153 Rome Double: 120.00 

Tel: 0039-06/570057 Green rating: N/A 

Fax: 0039-06/57005488   

E-mail: info@aventinohotels.com   

Web site: www.aventinohotels.com   

   

HOTEL SAN ANSELMO   

piazza San Anselmo n. 2 Double single use: 160.00 

00153 Rome  Double: 180.00 

Tel: 0039-06/570057 Green rating: N/A 

Fax: 0039-06/5783604   

E-mail: info@aventinohotels.com   

Web site: www.aventinohotels.com   

   

AVENTINO BLUE GARDEN   
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via Santa Melania, 2 Double single use:  90.00 

00153 Rome  Double: 120.00 

Tel: 0039-06/5743693; 3381744779 Green rating: N/A 

Fax: 0039-06/5756802   

E-mail: g.carducci@mclink.   

Web site: www.bluegarden.it   

 

 

  

 

CENTRAL AREA ROME   
   

HOTEL ARISTON   

via Turati, 16   

00185 Rome Double room: 141.00 

Tel: 0039 06/4465399 Double single use: 109.00 

Fax: 0039 06/064465399 Green rating: 15 

E-mail: aristonerome@gmail.com   

Web site: www.hotelariston.it 

 

  

GRAND HOTEL VIA VENETO   

via Vittorio Veneto, 155 Single room (Superior): 208.00/224.00 

00187 Rome Single room (Deluxe): 288.00/312.00 

Tel: 0039-06/487881 Double room (Superior): 215.00/230.00 

Fax: 0039-06/48788788 Double room (Deluxe): 276.00/300.00 

E-mail: reservations@ghvv.it Green rating: 20 

Web site: www.ghvv.it   

   

HOTEL FORUM   

via Tor de’ Conti, 25 Single: 127.00/145.00 

00184 Rome Double single use: 145.00/172.00 

Tel: 0039-06/6792446 Double: 163.00/236.00 

Fax: 0039-06/6786479 Green rating: 12 

E-mail: info@hotelforum.com   

Web site: www.hotelforum.com   

   

HOTEL NERVA   

via Tor de’ Conti, 3 Single: 64.00/1124.00 

00184 Rome Double single use: 74.00/174.00 

Tel: 0039-06/6793764 Double: 84.00/184.00 

Fax: 0039-06/69922204 Double room (Superior): 109.00/209.00 
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E-mail: info@hotelnerva.com Green rating: 21 

Web site: www.hotelnerva.com   

   

HOTEL LANCELOT   

via Capo d’Africa, 47 Single: 126.00 

00184 Rome Double single use: 166.00 

Tel: 0039-06/70450615 Double: 196.00 

Fax: 0039-06/70450640 Green rating: 19   

E-mail: info@lancelothotel.com   

Web site: www.lancelothotel.com   

   

HOTEL SAVOY   

via Ludovisi, 15 Single: 140.00 

00187 Rome Double single use: 170.00 

Tel: 0039-06/421551 Double: 198.00 

Fax: 0039-06/42155555 Green rating: 17 

E-mail: reservations@savoy.it   

Web site: www.savoy.it   

   

HOTEL MERCURE ROMA DELTA COLOSSEO 

via Labicana, 144 Single: 128.00 

00184 Rome Double single use: 159.00 

Tel: 0039-06/770021 Double: 200.00 

Fax: 0039-06/77250198 Green rating: N/A 

E-mail: H2909@accor.com   

Web site: www.accorhotels.com   

To be indicated when booking:   

Identity code: SC442776084   

Contract number: 673814   

   

RADISSON BLU HOTEL   

via Filippo Turati,171   

00184 Rome Double single use: 150.00 

Tel: 0039-06/444841 Double: 170.00 

Fax: 0039-06/444848 Green rating: 24 

E-mail: sales.roma@radissonblu.com   

Web site: www.radissonblu.com   

   

OTHER AREA ROME   
   



 REPL.IX/3/INF.1 الثانيالمرفق 

 

12 

ALBERGO SANTA CHIARA   

Via di Santa Chiara, 21 Single: 140.00 

00187 Rome Double single use: 169.00 

Tel: 0039-06/6872979; Double: 200.00 

Fax: 0039-06/6873144 Green rating: 24 

E-mail: info@albergosantachiara.com   

Web site: www.albergosantachiara.com   

   

THE DUKE HOTEL   

via Archimede, 69 Single: 150.00 

00197 Rome Double single use: 170.00 

Tel: 0039-06/367221; 06/36722770 Double: 170.00 

Fax: 0039-06/36722706 Green rating: N/A 

E-mail: prenotazioni@thedukehotel.it   

Web site: www.thedukehotel.com   

 

HOTEL MERCURE ROMA CORSO TRIESTE 

via Gradisca, 29 Double single use: 120.00 

00198 Rome Double: 138.00 

Tel: 0039-06/852021 Green rating: N/A 

Fax: 0039-06/8412444   

E-mail: H3320-RE@accor.com   

Web site: www.accorhotels.com   

To be indicated when booking:   

Identity code: SC442776084   

Contract number: 673814   

   

HOTEL MERCURE ROMA PIAZZA BOLOGNA 

via Reggio Calabria, 54 Double single use: 124.00 

00161 Rome Double: 149.00 

Tel: 0039-06/440741 Green rating: N/A 

Fax: 0039-06/44245461   

E-mail: H3304-RE@accor.com   

Web site: www.accorhotels.com   

To be indicated when booking:   

Identity code: SC442776084   

Contract number: 673814   
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OUTSIDE ROME   
   

BEST WESTERN HOTEL  SELENE   

via Pontina Km.30 Double single use: 85.00 

00040 Pomezia –Rome Double: 124.00 

Tel: 0039-06/911701 Green rating:        N/A 

Fax: 0039-06/91601570   

E-mail: booking@hotelselene.com   

Web site: www.hotelselene.com   

   

COURTYARD BY MARRIOTT ROME AIRPORT HOTEL 

via Portuense, 2470 Double single use: 125.00 

00054 Fiumicino (Rome) Double: 135.00 

Tel:  0039-06/999351  Green rating: 23 

Fax: 0039-06/9993588   

E-mail: info@romeairporthotel.it   

Web site: www.marriott.com/romcy    

   

HILTON GARDEN INN ROME AIRPORT   

via Vittorio Bragadin Double single use: 114.00 

00054 Fiumicino (Rome) Double: 114.00 

Tel:  0039-06/65259000; 06/65258 Green rating: 15 

Fax: 0039-06/65259001; 06/65256112   

E-mail: sales.romeairport@hilton.com    

Web site: www.hilton.com    

   

HOTEL CASTELVECCHIO   

viale Pio XI, 23 Single: 70.00 

00040 Castel Gandolfo Double single use: 75.00 

Tel: 0039-06/9360308 Double: 120.00 

Fax: 0039-06/9360579  Green rating: N/A 

E-mail: info@hotelcastelvecchio.com   

Web site: www.hotelcastelvecchio.com   

   
CORTE IN FIORE   

via degli Olivi, 16 Single: 55.00 

00040 Ardea  –  Rome Double: 80.00 

Tel: 0039-06/91648015 Green rating: 9 

Fax: 0039-06/91648384          

E-mail: info@corteinfiore.com   

Web site: www.corteinfiore.com   




