شروط زيارة اسبانيا

جواز سفر أو بطاقة هوية صالحة:
يجب أن تكون الوثيقة صالحة لمدة تصل إلى ثالثة أشهر من التاريخ المتوقع للمغادرة من إسبانيا وتم إصدارها خالل السنوات العشر
الماضية .يحتاج مواطنو أي دولة من دول االتحاد األوروبي وسويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين إلى وثيقة الهوية الوطنية الحالية
فقط .ال تنتمي المملكة المتحدة وأيرلندا إلى منطقة شنغن وتحتاج إلى جواز سفر.
تأشيرات صالحة:
التأشيرات ضرورية لمواطني البلدان المدرجة في قائمة البلدان في بعض األحيان مع متطلبات الحصول على تأشيرة لعبور الحدود
الخارجية  ،والتي يمكن الرجوع إليها على الموقع اإللكتروني لوزارة الشؤون الخارجية في إسبانيا:
http://www.exteriores.gob.es
دعوات لحضور المؤتمر:
يجب طلب هذه الوثيقة مباشرة من visa@madrid2020.aisg.es
التأمين الطبي  ،تذكرة العودة وإظهار الموارد المالية الكافية:
الحد األدنى للمبلغ المراد إيداعه هو  90يورو للشخص الواحد في اليوم ،بحد أدنى  810يورو .مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني لوزارة
الخارجية اإلسبانية
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.
يرجى مراجعة سفارات أو قنصليات إسبانيا في بلدك األصلي

هناك عدد قليل من األماكن المتبقية للمؤتمر!

نجاح كبير بعدد المشاركين .المسجلين فيwww.madrid2020.aisg.es

15فبراير 2020
تاريخ الدفعة الثانية (من خيار الدفعات الثالثة(

الموعد النهائي للتسجيل للدفع على دفعتين.
إذا لم يتم السداد خالل الفترة المحددة ،فسيتم تحويلها تلقائيًا إلى خطه الدفع الفردية.

أسئلة متداولة
على موقع المؤتمر على اإلنترنت ،يمكنك العثور على األسئلة المتداولة  ،مثل:

https://madrid2020.aisg.es/faq
كيف هي الجداول الزمنية اإلسبانية؟
تبدأ الحياة في المدينة حوالي الساعة التاسعة صبا ًحا ووقت الغداء متأخر قليل عن البلدان األخرى  ،بين  1:30مسا ًء و  3مسا ًء  ،والعشاء
عادة حوالي الساعة  9:00مسا ًء
ما نوع المالبس التي يجب أن أرتديها؟
زي موحد ومنديل من  ،ISGFمالبس مريحة وخفيفة للزيارات ،مالبس السباحة لحمام السباحة بالفندق وبعض المالبس األكثر أناقة لعشاء
الوداع .ال يوجد عادة مطر.

Translated by Mahmoud Ghebllawiترجمة محمود القبالوي
NSGF-LIBYA

قلعة هيناريس
على بعد بضع كيلومترات فقط من مدريد ،يوجد )Alcala de Henares. (Complutum
من أصل سلتيك ،وكانت أيضا مدينة رومانية ومسلم .من العصور الوسطى كان يضم القالع
والقصور للملوك والنبالء ،وكثير منها ال يزال محفوظا.
عقد االجتماع األول بين كريستوفر كولومبوس والملكة إيزابيال والملك فرديناند في هذه المدينة .في عام
 1499تأسست جامعته ،مهم جدا في ثقافة النهضة األوروبية .ولكن ما اشتهر بكونه مسقط رأس مؤلف كتاب
دون كيشوت ،ميغيل دي سيرفانتس .هناك ،تُمنح جائزة ميغيل دي سرفانتس لألدب كل عام ،وهو أكبر تقدير
لعمل ُكتاب اللغة اإلسبانية
خالل المؤتمر ،سنزور هذه المدينة الهامة المسماة بالعالم موقع التراث من قبل اليونسكو.

استفد من رحلتك إلى المؤتمر لتحصل على...

الرحالت ما بعد المؤتمر
صا على األقل لكل رحلة .يجب على المهتمين الحجز خالل شهر فبراير لضمان اكتمال
لضمان كال الجولتين ،ستكون هناك حاجة إلى  55شخ ً
الحجز.

الرحلة األولى :الدائرة األندلسية
هذه الرحلة المثيرة لإلعجاب عبر األندلس عبر جواهر جنوب شبه جزيرة أيبيريا :غرناطة ،قرطبة ،إشبيلية .سافر إلى جنوب إسبانيا الكتشاف أكثر مدن
األندلس احتراما ً ومعالمها الشهيرة :قصر الحمراء في غرناطة ،مسجد قرطبة ،كاتدرائية إشبيلية جيرالدا.

 - 2020/08/22اليوم األول.
 .08:30المغادرة من الفندق نحو قرطبة
 .13:00الغداء في مطعم .El Mirador
 .14:30زيارة بصحبة مرشد للمسجد بما في ذلك الدخول و
الحي اليهودي.
 .18.00رحيل إلى إشبيلية
 .19.30وصول إشبيلية .اإلقامة في فندق دون باكو .وقت فراغ
 - 2020/08/23اليوم الثاني.
اإلفطار في الفندق.
 .09:00زيارة بصحبة مرشد لمدينة إشبيلية:
 جولة بحافلة بانورامية في المدينة ،حي سانتا كروز ،توري ديل أورو ،الحي اليهودي ،باريو ديل أرينال مع مايسترانزا كمرجع تاريخي ،إلخ. جولة سيرا على األقدام :حدائق ماريا لويزا ،الكاتدرائية ،جيرالدا ولاير الكازار. .13:00الغداء في المطعم
 .15:00رحلة إلى غرناطة.
 .18:00الوصول إلى غرناطة .اإلقامة في الفندق .بقية فترة ما بعد الظهر :وقت الفراغ.
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 - 2020/08/24اليوم الثالث
اإلفطار في الفندق.
 .09:30يمكنك المشي في الحي التاريخي في  Albaicínمع أجواء مغاربية مع شوارع ضيقة
ومنحدرة مرصوفة بالحصى تفوح منها رائحة الياسمين .يقع  El Sacromonteفي هذا الحي
 ،الضاحية التقليدية للغجر في غرناطة.
 زيارة بصحبة دليل لقصر الحمراء. .13:30الغداء في مطعم.
 .15:30العودة إلى مدريد .الوصول إلى الفندق في مدريد
 - 2020/08/25اليوم الرابع
اإلفطار في الفندق ونهاية الخدمات

سعر الفرد 385 :يورو
• سعر السفر يشمل:
• الحافلة الحديثة الجيل األخير
• دليل مصاحب على الحافلة
• أدلة رسمية في كل وجهة
• اإلقامة في غرفة مزدوجة (تشمل اإلفطار)
• فندق في إشبيلية :فندق دون باكو
• فندق في غرناطة :فندق ميليا غرناطة
•  3وجبات غداء في المطاعم في قرطبة وإشبيلية وغرناطة
• ثالث فترات ،حلويات وماء .المشروبات األخرى غير مدرجة.
• الدخول الى :مسجد قرطبة ،ألكازار إشبيلية والحمراء في غرناطة
• سماعات لرحالت
• غرفة فردية لكل شخص 123 :يورو .يضاف الى السعر

الرحلة الثانية :الدائرة القشتالية
تعرف على المناطق المحيطة بمدريد وتراثها الوطني مثل طليطلة ،والسكولاير  ،أفيال  ،سيغوفيا
 22/08/2020توليدو  -اليوم األول
09:00المغادرة من الفندق والوصول إلى توليدو.
10:00عرض بانورامي للمدينة ،جولة سيرا على األقدام وزيارة إلى
الكاتدرائية.
13:30الغداء في مطعم
15:30العودة إلى مدريد.
اإلقامة ووجبة اإلفطار في فندق في مدريد.
 - YVILA Y EL ESCORIAL 2020/08/23اليوم الثاني
 .09:00المغادرة من الفندق والوصول إلى أفيال
 .10:30جولة في المدينة سيرا على األقدام ،زيارة الجدران وكنيسة سانتا تيريزا
 .13:30الغداء في المطعم.
 .15:00رحلة إلى إسكولاير
 .16:00زيارة إلى دير إسكولاير
 .17:30العودة إلى مدريد.
اإلقامة ووجبة اإلفطار في فندق في مدريد.
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 24/08/2020 SEGOVIA y LA GRANJAاليوم الثالث09:00.المغادرة من الفندق والوصول إلى سيغوفيا
10:30.منظر بانورامي للمدينة .زيارة سيرا على األقدام .زيارة إلى الكاتدرائية.
13:30.الغداء في المطعم
15:00.زيارة إلى قصر وحدائق ال جرانجا
17:00.العودة إلى مدريد
الوصول إلى الفندق في مدريد
– 25/08/2020اليوم الرابع
اإلفطار في الفندق ونهاية الخدمات

سعر الفرد 385 :يورو
•سعر السفر يشمل:
•حافلة حديثة الجيل األخير
•دليل مصاحب على الحافلة
•أدلة رسمية في كل وجهة
•اإلقامة في غرفة مزدوجة (تشمل اإلفطار  3وجبات الغداء في المطاعم في توليدو  ،أفيال وسيغوفيا •(.
•ثالث فترات  ،حلويات وماء .المشروبات األخرى غير المدرجة.
•الدخول الى :كاتدرائية توليدو  ،دير إسكولاير  ،كاتدرائية سيجوفيا إي قصر ال جرانجا.
•سماعات لرحالت
•غرفة فردية لكل شخص 123 :يورو.يضاف الى السعر

للمزيد من المعلومات اإلضافية:
info@madrid2020.aisg.es
www.madrid2020.aisg.es
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