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X Festival Cultural de Jerusalén  

Belén - Palestina 
Coordina y selecciona desde España: CIHAR 

Condiciones: 
 

El solicitante: 

 

1. Ha de tener acreditada una faceta de estas tres: 

a. Poeta 

b. Escritor 

c. Artista  

2. Posibilidad de desplazarse a Palestina y presentarse en Belén antes del 

día 24 de noviembre 2017, día de la inauguración del festival 

3. Aceptar la participación en el festival según programa de la 

organización, de los días 24,25 y 26 de noviembre 2017   

Los organizadores ofrecen: 

 

1. Alojamiento de pensión completa de los tres días. 

2. Ruta turística. 

3. Atención personal. 

Si estás interesado has de saber: 

 

1. El coste total del viaje corre por tu cuenta 

2. Para viajar tienes dos rutas: 

a. Vía aeropuerto de Ben Gurión / Israel. 

b. Vía aeropuerto de Amán / Jordania, hacer noche en esta 

ciudad y al día siguiente trasladarse en coche hasta la frontera, 

esto significa emplear muchas horas. 

3. Tener los visados.  

info@cihispanoarabe.org   

mailto:info@cihispanoarabe.org
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 والفنون واالدب للشعر العاشر القدس مهرجان

 فلسطين ـ لحم بيت
اإلسباني العربي الثقافي نتدىم  ال ينسق و يختار المشاركين من إسبانيا:  

 :المشاركة شروط
 

 قدم الطلب:م  

 

 .فنان او شاعر كاتب،: الثالثة الفئات هذه من تكون ان .1

 وركوحض فلسطين، ـ لحم بيت في المهرجان في للمشاركه فلسطين، إلى السفر إمكانية لديك يكون ان .2

  .2017 نوفمبر/الثاني تشرين 24 المهرجان افتتاح يوم

 2017 عام نوفمبر من 26و 24 ،25 أيام الفاعليه لبرنامج وفقا المهرجان في المشاركة قبولك .3

 :يقدمون وننظمم  ال

 

 .نوم و شرب و اكل أيام، لثالثة الكاملة اإلقامة .1

 .سياحيه جوله .2

 .مباشر شخصي إهتمام .3

 :تعلم ان يجب شاركهم  بال مهتما   كنت إذا

 

 .كامله عاتقك على هي السفر رحلة تكلفة أن .1

 :طريقين هناك للسفر .2

 .إسرائيل/  غوريون بن مطار طريق عن .أ

 الثاني اليوم في االنتقال المدينة، هذه في ليله المبيت ،االردن/  عمان مطار طريق عن .ب

 .طويلة ساعات قضاء يعني وهذا الحدود، إلى بالسيارة

 .دخول تأشيرات تخرج  أن .3
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