
 
 

                                                                                                              

 

 

 

  

Venue  إنعقاد المنتدى قرم 

 

The meeting venue is the 5-stars InterContinental City 

Stars Cairo Heliopolis Hotel.   The hotel is located 15 

minutes from Cairo International Airport.  For more 

details about the facilities of the hotel  

(www.citystars.com.eg) 
 

 

سيعقد المنتدى في فندق سيتى ستارز إنتركونتيننتال  القاهرة الذي 

دقيقة من مطار القاهرة  51يقع في منطقه مصر الجديدة على بعد 

 موقع الفندق   ةو لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارالدولي 

(www.citystars.com.eg)  

Hotel Address   عنوان الفندق 

Omar Ibn El-Khattab St., Heliopolis, Cairo, Egypt 
P.O. Box 1026 Heliopolis Bahary, Cairo, Egypt 
Tel: (+202) 24800100 
Fax: (+202) 24800200 
E-mail: 
mail@interconticitystars.com 

 
 
 

 
 
 
 

 ننتال سيتي ستارز مصر الجديدةيفندق انتركونت
 القاهرة –مصر الجديدة  –شارع عمر ابن الخطاب 

 القاهرة -مصرالجديدة بحري  5201صندوق بريد 
 (020) 00122522هاتف: 
 (020) 00122022فاكس: 
 كتروني:بريد ال

mail@interconticitystars.com 

Accommodation  اإلقـــــامة 

 
Block reservations are made at the Intercontinental City 
Stars and Holiday Inn Hotels at the following rates: 
 

 
ننتال يانتركونتقام المجلس العربي للمياه بالتعاقد مع فندق 

 باألسعار التالية: وفندق هوليداي إن سيتي ستارز

InterContinental City Stars 
Classic SINGLE:  USD  150 
Classic DOUBLE:  USD  170  

Holiday Inn City Stars 
Classic SINGLE:  USD  110 
Classic DOUBLE:  USD  130 

 The hotels are located at the Venue complex  

 Above rates are per room per night on bed and 
breakfast basis & inclusive of taxes – (12 % service 
charge, 10 % sales tax and 2 % municipality tax). 

 The Organizing Committee can assist participants in 
booking other hotels upon request.  
 

 ننتال سيتي ستارز:يفندق انتركونت
 دوالر أمريكي  051  عادية غرفه مفرده        

 دوالر أمريكي  071 عادية مزدوجة غرفه         

 فندق هوليداي إن:
 دوالر أمريكي  001  عادية ةمفرد ةغرف       

 دوالر أمريكي 031  عادية مزدوجة ةغرف       
 

 يقع كل من الفندقين فى زمـــــام مقر المنتـــدى 

 فطار فقط شاملة  الضرائب ار للغرفة الواحدة في الليلة باإلاألسع
% ضريبة 1% ضريبة مبيعات، 01% ضريبة خدمة، 01)

 (بلدية
 أخرى فنادق حجز في المشاركين تساعد ان المنظمة للجنة يمكن 

 .الطلب عند

Third Arab Water Forum 

9 – 11 December, 2014 

للمياهالمنتدى العربى الثالث   

4112ديسمبر,  11 – 9  

انعقاد المنتدى و  معلومات عن مقر

 االقا

 

 مة

Logistics Note  لوجيستية معلومات  

http://www.citystars.com.eg/
http://www.citystars.com.eg/
http://www.citystars.intercontinental.com/crohc/email.html
http://www.citystars.intercontinental.com/crohc/email.html
http://www.citystars.intercontinental.com/crohc/email.html


 

 

 
 
 

 

Hotel Booking: :للحجز بالفنادق 

 
Hotel Booking request & payment to be sent 
directly to:  
Mr. Moustafa Ibrahim 
 moustafa.ibrahim@ihg.com   
 
Please send a copy of the reservation request to the 
AWC Secretariat for Follow up at: 
awf@arabwaterforum.org     

 
 
 

 

قامة االتصال علي الراغبين في حجز و دفع اإل
 إلي : مباشرة عبر االنترنتبالفندق 

  السيد/ مصطفي إبراهيم
moustafa.ibrahim@ihg.com  

   
برجاء إرسال نسخة من طلب الحجز  إلى األمانة العامة  للمجلس 

 علي الرابط التالي: للمتابعة
   awf@arabwaterforum.org  
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