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Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի (ԵԳՄՀ) 

մասնակցի հուշաթերթիկ 

 

Ողջույնի խոսք 

Կազմակերպչական հանձնաժողովը ողջունում է համաժողովի բոլոր մասնակիցներին: 

Հուշաթերթիկում ներկայացված են օգտակար տեղեկություններ համաժողովի, ծրագրի, 

մասնակիցների գրանցման, գործնական ծրագրի անցկացման հարթակ մուտքի հսկման 

կազմակերպման  և այլ հարցերի վերաբերյալ:   

Կազմակերպչական հանձնաժողովը բոլոր մասնակիցներին մաղթում է արդյունավետ 

աշխատանք և հաճելի ժամանց Երևանում:  

Հարթակ 

Համաժողովի հիմնական միջոցառումներն անցկացվում են 2016 թ. հոկտեմբերի 14-15-ը, 

«Մարիոթ» հյուրանոցում, ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն:  

  

Հասցե. «Մարիոթ» հյուրանոց, Ամիրյան 1, ք. Երևան,  մուտքը՝ Հակոբ Պարոնանի անվան  

երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի կողմից:  

Կոնտակտային տվյալներ 

Համաժողովի պաշտոնական կայք. www.ereforum.org 

Զանգերի կենտրոն +374 11 99 99 99 

Աշխատանքնային ժամեր. 2016 թ. հոկտեմբերի 12-16, շուրջօրյա   

Հավատարմագրում 
Ձեր ուշադրութունն ենք հրավիրում այն փաստին, որ մուտքը հարթակ հնարավոր է միայն 

հավատարմագրված բեյջի առկայության դեպքում:   

 

Բեյջերը կարելի է ստանալ «Մարիոթ» հյուրանոցում  2016 թ. հոկտեմբերի 14-ին, ժամը  

08:00-ից:  

 

Ձեր ուշադրութունն ենք հրավիրում այն փաստին, որ բեյջ ստանալու համար անհրաժեշտ 

է ներկայացնել այցեքարտ և անձը հաստատող փաստաթուղթ:  

 

Համաժողովի ծրագիր 

http://www.ereforum.org/
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Համաժողովի աշխատանքային ծրագրին կարող եք ծանոթանալ ԵԳՄՀ պաշտոնական 

կայքում www.ereforum.org:  

Ձեր ուշադրութունն ենք հրավիրում գործնական ծրագրի ժամանակացույցին: 

Հոկտեմբերի 14 ` 10:00 – 16:00 

Հոկտեմբերի 15`  10:00 – 16:00 

Խնդրում ենք միջոցառման հարթակ  ներկայանալ ժամանակին:   

Հոկտեմբերի 14-ին, 18:00-21:00 «Փարավոն» համալիրում կազմակերպիչների կողմից 

կանցկացվի  հանդիսավոր ընդունելություն: Ընդունելության հրավերը կարող եք 

ստանալ հավատարմագրման բեյջի հետ՝ գրանցման սեղանի մոտ, հոկտեմբորի 14-ին, 

«Մարիոթ» հյուրանոցում:  

 

 Տեղափոխում 

  

2016 թվականի հոկտեմբերի 14 և 15-ին  կկազմակերպվի անվճար տեղափոխում՝ 

հյուրանոցից համաժովի անցկացման վայր և հակառակը, մասնակիցների ժամանման 

վայրից քաղաքի հիմնական հյուրանոցներ:    

 

Տեղափոխում «Զվարթնոց» օդանավակայանից դեպի քաղաքի հյուրանոցներ 

 հոկտեմբերի 12 –14 մինչև 08:00 

Երթուղի 1 Ավտոմեքենայի ժամանում 

 

Օդանավակայան – Երևանի հյուրանոցներ 

 

Յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ 

 

Տեղափոխում հյուրանոցներից Համաժողովի անցկացման հիմնական վայր` 

«Մարիոթ» հյուրանոց 

Հոկտեմբեր 14  

Երթուղի 2 Ավտոմեքենայի ժամանում 
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DoubleTree by Hilton - 

— Congress hotel Yerevan — Marriott 

 

07:45—09:45 

(20-30 րոպեն մեկ) 

 

Отель «Opera Suite Hotel»—  «Ani Plaza»— 

Marriott 

 

07:45—09:45 

(20-30 րոպեն մեկ) 

 

Տեղափոխում դեպի հյուրանոցներ՝ Համաժողովի անցկացման հիմնական վայրից, 

«Մարիոթ» հյուրանոցից 

Հոկտեմբեր 14  

Երթուղի 3 Ավտոմեքենայի ժամանում 

 

Marriott — Congress Hotel Yerevan —

DoubleTree by Hilton  

 

16:00—17:00 

(20-30 րոպեն մեկ) 

 

Marriott — «Ani Plaza»— «Opera Suite 

Hotel» 

 

16:00—17:00 

(20-30 րոպեն մեկ) 

 

 

 

 

 

 

Դեպի Հանդիսավոր ընդունելության վայր, հոկտեմբեր 14  

 

Երթուղի 2 Ավտոմեքենայի ժամանում 
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DoubleTree by Hilton Congress Hotel 

Yerevan — Marriott —  «Ani Plaza» — 

«Opera Suite» — «Փարավոն» համալիր 

 

17:30, 17:45, 18:00, 18:15 

 

Комплекс отдыха и досуга «Фараон» — 

 Opera Suite Hotel —  «Ani Plaza» 

— Marriott — Congress Hotel Yerevan  

DoubleTree by Hilton 

 

 

19:30 – 21:30  

(30 րոպեն մեկ) 

Տեղափոխում հյուրանոցներից Համաժողովի անցկացման հիմնական վայր, 

«Մարիոթ» հյուրանոց 

հոկտեմբեր 15  

Երթուղի 2 Ավտոմեքենայի ժամանում 

 

Отель DoubleTree by Hilton – 

Congress Hotel Yerevan — Marriott  

09:15—10:15  

(15-20 րոպեն մեկ) 

 

Отель «Opera Suite Hotel»— Отель «Ani 

Plaza»— Marriott 

 

09:15—10:15  

(15-20 րոպեն մեկ) 

 

Տեղափոխում դեպի հյուրանոցներ՝ Համաժողովի անցկացման հիմնական վայրից, 

«Մարիոթ» հյուրանոցից 

Հոկտեմբեր 15  

Երթուղի 3 Ավտոմեքենայի ժամանում 

 

Marriott — Congress Hotel Yerevan — 

DoubleTree by Hilton  

 

13:30—14:30 

(15-20 րոպեն մեկ) 

 
13:30—14:30 

(15-20 րոպեն մեկ) 
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Marriott — «Ani Plaza»—  «Opera Suite 

Hotel» 

 

 

Ուշադրություն. Անվճար փոխադրման ժամանակացույցը կարող է փոփոխվել: 

Հստակ տեղն ու ժամը ճշտեք Համաժողովի աշխատակիցներից` հյուրանոցներում և 

Համաժողովի անցկացման վայրերում: Խնդրում ենք նախօրոք ծրագրել Ձեր 

երթևեկությունը:  

 

Տաքսի 

         Տաքսի պատվիրելու համար անհրաժեշտ է կապվել քաղաքային տաքսի 

ծառայություններից մեկի հետ հետևյալ համարներով.   

 

«Մետրո» տաքսի ծառայություն 

 +374-10-210021 

 

«Անի Պլյուս» տաքսի ծառայություն 

+374-10-365100 , +374-10-365200  

Սնունդ 

Հոկտեմբերի 14-ին Ձեզ համար սննդի տարբեր տեսակներ են նախատեսված   

 

Անվանում Վայր 
Աշխատանքի 

ժամեր 
Սննդի տեսակ 

Marriott 

1 հարկ, լաունջ տարածք, 

«Տիգրան Մեծ» սրահի 

դիմաց  

08:00—10:00 Սուրճ 

Marriott 
1 հարկ, լաունջ տարածք, 

«Տիգրան Մեծ» սրահի 

դիմաց 

11:30—12:00 Սուրճ 

Marriott 
1 հարկ, լաունջ տարածք, 

«Տիգրան Մեծ» սրահի 

դիմաց 

13:30—14:30 Ճաշ 
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Հոկտեմբերի 15-ին Ձեզ համար սննդի տարբեր տեսակներ են նախատեսված   

 

Ծառայություններ հարթակում  

Համաժողովի կենտրոնական հարթակն ապահովված է Wi-Fi կապով: Ծառայությունն 

անվճար է Համաժողովի հյուրերի համար և հասանելի է համաժողովի անցկացման ամբողջ 

տարածքում:  

 

Ցանցի անվանումը. MARRIOTT PUBLIC 

 

Գաղտնաբառ չկա  

 

 

 

Շրջայց 

 

Շրջայց պատվիրելու համար առաջարկում ենք դիմել  

«VISIT ARMENIA» 

Тел.: +374 43 87 87 87  

www.visitarmenia.travel.ru 

 

Անվանում Վայր 
Աշխատանքի 

ժամեր 
Սննդի տեսակ 

 

Marriott 

 

Ճեմասրահ, 2 հարկ 

 

11:30—12:00 

 

Սուրճ 
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