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تشرين  42إلى  42الفرنسيّة من  Pays de la Loireزيارة تقنية إلى منطقة 

  4242األّول/أكتوبر 

 البرنامج
 

 

  السفر واإلقامة: –تشرين األّول/أكتوبر  42األحد 

 بيروت.-الحريريظهراً، الحضور الى مطار رفيق  03:21

 طيران الشرق األوسط ME221رحلة رقم: إقالع الطائرة الى باريس مطار شارل ديغول  00:11

 الوصول الى مطار باريس مطار شارل ديغول 04:81

 أثناء التوق ف في مطار باريس شارل ديغول الدولي[ حر  ]عشاء 

 نانت Nantesإقالع الطائرة من مطار باريس مطار شارل ديغول الى مطار  30:01

  AF7728 على متن الرحلة الجوية رقم الدولي  Nantesمطار نانت الوصول إلى  -مساًء  01:31

ه بالباص نحو   الفرنسية  نانتفي مدينة ، Ibis Style Nantes Centre Gare فندقالتوج 

 

 

 الفال مدينة -تشرين األّول/أكتوبر  42ثنين اإل Laval : 

ه بالباص نحو  -صباحاً  01:11  (دقيقةً  00الفال الفرنسية )مد ة الرحلة: ساعتان و  مدينةالتوج 

 La Taverne Relais d'Alsaceفي مطعم  -تناول الغداء في مدينة الفال  -ظهراً  03:21

 Laval) الفال بلدياتإتحاد زيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في  - بعد الظهر 13:11

Agglomération)  

 العودة إلى مدينة نانت - بعد الظهر 12:00

 مدينة نانت / أو استكشاف حر  وقت  -صول إلى الفندق الو - بعد الظهر 10:80

 اإلنطالق من الفندق في الباص لتناول العشاء في المنطقة 11:00
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 Pays de la Loireمنطقة  مع منتخبي Hôtel de Région مقرعشاء رسمي في  -مساًء  14:11

ل في مجال الطاقةالمسؤولين   Antoine CHEREAUومن بينهم السيد  عن التعاون الدولي وعن التحو 

 .المنطقة ةالنائب األول لرئيس

 

 

  منطقتا  -تشرين األّول/أكتوبر  42الثالثاءVendée et Sud Loire : 

 مجموعات: 2قسيم الوفد إلى يتم تفي البرنامج الصباحي، 

 –أشخاص )الرجاء ارتداء البنطلون الطويل واألحذية المسطحة اإللزامية  2x6 - 4و 2المجموعة 

 الترجمة الفورية غير متوفرة، الزيارة مخصصة للمشاركين الناطقين باللغة الفرنسية(

ه بباص صغير نحو بلدة  –صباحاً  45: 08   Chevrolièreالتوج 

 

 2المجموعة 

الكهروضوئية  الشمسية لتصنيع االلواح ARMORزيارة شركة  –صباحاً  14:80

photovoltaïques 

 / قهوة استقبال 3المجموعة انتظار  –صباحاً  00:00

 

  4المجموعة 

 انتظار الزيارة / قهوة استقبال –صباحاً  14:80

01:00  ً لتصنيع االلواح الشمسية الكهروضوئية  ARMORزيارة شركة  –صباحا

photovoltaïques 

 

11 :45  ً  :)مدة الرحلة La Roche-sur-Yon مدينة إلى 3والمجموعة  0انطالق المجموعة  – صباحا

 ظهراً  03:00الوصول عند الساعة  –دقيقة(  01

 

 شخصا   21 - 3المجموعة 

 في منطقة نانت الُمبتكرة ضوئيةأثاثات المدينة الكهر زيارة –صباحاً 30: 08 

ه بالباص نحو بلدية  –صباحاً  00:21  )مد ة الرحلة: ساعة واحدة(  La Roche-sur-Yonالتوج 

 

ع الوفد في نشاطات ما بعد الظه  رإعادة تجم 

 

والمنتخبين في  Damien GRASSETمع الرئيس  Trivalis إتحاد بوفيه غداء في - ظهراً  03:80

 (Trivalis الغداء بضيافةاللجنة االتحادية )

 :في المنطقة معالجة النفايات وحدات ىزيارة أحد - بعد الظهر 13:11

:Unité de Givrand   

o ليف، غمركز نقل النفايات )النفايات المنزلي ة المتبقية، والزجاج، والورق، مواد التعبئة والت

 نسمة 011،111سك انها حوالي  عددبلغ والنفايات الضخمة( لبلدية ي

o  العامطن في  0111تسميد النفايات النباتية بكمي ة لمنصة 
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o كز تقع في مر، ضوئيةكهررباء بالطاقة الشمسية اللتوليد الكه هكتارات 0بمساحة  محطة

 3101قديم لتخزين النفايات تم  إغالقه في العام 

 دقيقة( 80العودة إلى الفندق )مدة الرحلة:  – بعد الظهر 8:11

 اإلنطالق سيراً على األقدام من الفندق والتوجه نحو المطعم –مساًء  1:21

 Château de Nantesالقائم بالقرب من  - LA LOCOتناول العشاء في مطعم  - مساءً  14:11

 

 

  ساحل المحيط األطلسي: -تشرين األّول/أكتوبر  42األربعاء 

ه بالباص نحو بلدة  -صباحاً  14:11  (دقيقةً  31)مد ة الرحلة:  Chantenayالتوج 

)التي تقد م حلوالً إلنتاج الطاقة من الخشب المستصلح  NAODEN زيارة شركة -صباحاً  14:21

ف إلى الشركة وإلى أولى تجاربها -باعتباره مصدر طاقة متجد د(   التعر 

ه نحو بلدة  -صباحاً  00:21 دة الرحلة: ساعة وعشرون دقيقةً  La Turballeالتوج   ()م 

النائب  Franck LOUVRIERالسيد مع ، La Turballeغداء تعريفي في بلدة  –ظهراً  10:11

ورئيس لجنة الشركات والتطوير الدولي والرقمنة  Région Pays de la Loireمنطقة  ةالثاني لرئيس

 Laرئيس بلدية  Didier CARDOمية الخضراء واإلبتكار والتعليم العالي والبحثي، والسيد نوالت

Turballe  

ه نحو  وعتادهزيارة مركز الشرطة  - بعد الظهر 13:11 ، "Pen Bron" الموقع الطبيعيثم التوج 

 الحفاظ على الحيوانات والنباتات خضع للمراقبة اليومية في إطار العمل علىيي ذال

 العودة إلى الفندق  - بعد الظهر 10:11

 اإلنطالق من الفندق سيراً على األقدام والتوجه نحو المطعم –مساًء  14:11

بحضور السيد  Le Lieu uniqueالعشاء في مطعم مركز الثقافة المعاصرة في نانت:  –مساًء  14:21

Laurent DEJOIEالمنطقة والمنتخب المكل ف بشؤون لبنان ة، النائب السادس لرئيس 

 

 

  بيروت:ثّم العودة إلى باريس  -تشرين األّول/أكتوبر  42الخميس 

ه سيراً على األقدام نحو   محطة القطار )المقابلة للفندق(، على مرحلتين.مغادرة الفندق والتوج 

 مواعيد القطارات

 التي تغادر نانت مباشرة الى بيروت مروراً بمطار شارل ديغول* المجموعة األولى 

 صباحاً، التجمع في بهو الفندق للذهاب الى محطة القطار في نانت )المواجهة للفندق( 10:00 -

رحلة  -صباحاً  14:00إلى مطار باريس شارل ديغول عند الساعة إنطالق القطار صباحاً  10:13 -

 ظهراً من مطار باريس شارل ديغول إلى بيروت 10:81عند الساعة  connexionربط 

 التي تغادر نانت الى باريس* المجموعة الثانية  -

 00:23عند الساعة في باريس  Montparnasseمونبارناس محطة صباحاً للوصول إلى  14:10 -

 بحسب برنامج كل مشارك في األيام التالية مختلفةرحالت جوية  -صباحاً 

***** 
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 الفندق: 

Hôtel :  

Ibis Styles Nantes Centre Gare 

8 Allée du Commandant Charcot, 44000 Nantes - France 

+33 2 40 74 14 54 

 

 

 

 جهات اتصال مفيدة: 

 40 69 60 83 7 33+السي دة هدى عضيمي، المسؤولة عن أعمال التنمية والتنسيق: 

 ، مكلفة بمشاريع: Sarah ARBEZالسيدة 

 430 861 71 961+الرقم اللبناني:  -

 17 31 63 81 7 33+الرقم الفرنسي:  -

  00(: SAMUخدمات الطوارئ الطبية في فرنسا )

 03فرق اإلطفاء الفرنسية: 

 

 

 

***** 

 موفقةرحلة 
***** 

 

 


