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تفاصيل البرنامج
 3ايام  1-ليالى
 01/07/2019حتى 07/23/3253
 البرنامج االول:
مستوى الفندق

اسم الفندق
Santi Mandala
Adhi Jaya Kuta
Santi Mandala
Devinsky

نوع اإلقامة
باالفطار
باالفطار

المنطقة
)(Ubud
)(Kuta
)(Ubud
)(Seminyak

تكلفة الفرد فى الغرفة
المزدوجة
33312
33112

 األسعار تشمل اآلتي:
 االقامة لمدة ليلتين فى فندق سانتي مانداال( فيال حمام سباحه خاص).
 االقامة لمدة  4ليالى في فندق ادى جايا  /ديفينسكى.
 االنتقاالت من المطار  /الفندق  /المطار.
 تذكره الطيران ( القاهرة  /بالى /القاهرة ) على طيران االماراتية
(السعر يبدا من 00211جنية للفرد).
 األسعار ال تشمل االتي :
 الرحالت االختيارية
 تأشيرة الفيزا عند الوصول بمطار بالى
 مـالحـظــات هــامــة:






بالنسبة للعمالء المطلوبين للتجنيد ,او الذين ال يزالون تحت الطلب للتجنيد الذين يحتاجون تصريح للسفر
برجاء احضاره قبل السفر ,وبالنسبة للذين انهوا الخدمة العسكرية أو معافين تماما ان لم يكن ذلك مذكورا
علي جواز السفر برجاء سؤال مناطق التجنيد التابعين لها اذا كانوا محتاجين لتصريح السفر او ال.
الميعاد الرسمي للتسكين بالفندق (  )CHECK INفى الساعة الثانية ظهرا& ميعاد الخروج ( CHECK
 )OUTفي الساعة الثانية عشر ظهرا.
تم احتساب الدوالر بسعر  09.71و اي زياده تطرأ يتحملها العميل.
السعر قد يزيد في حالة وجود زيادة في ثمن وقود الطائرات أو تغير سعر العمالت أو تغير سعر الفنادق.
مرفق البرنامج المقترح للرحلة
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 البرنامج الثانى(:)Honeymoon
مستوى الفندق

اسم الفندق
Adhi Jaya Kuta
Santi Mandala
Devinsky
Santi Mandala

نوع اإلقامة
باالفطار
باالفطار

المنطقة

تكلفة الفرد فى الغرفة

)(Kuta
)(Ubud
)(Seminyak
)(Ubud

31932
33111

 األسعار تشمل اآلتي:
 االقامة لمدة  4ليالى في فندق ادى جايا او ديفينسكى.
 االقامة لمدة ليلتين فى فندق سانتي مانداال( فيال حمام سباحه خاص).
 االنتقاالت من المطار  /الفندق  /المطار.
 تذكره الطيران ( القاهرة  /بالى /القاهرة ) على طيران االماراتية
(السعر يبدا من 00211جنية للفرد).
 األسعار ال تشمل االتي :
 الرحالت االختيارية
 تأشيرة الفيزا عند الوصول بمطار بالى
 مـالحـظــات هــامــة:


بالنسبة للعمالء المطلوبين للتجنيد ,او الذين ال يزالون تحت الطلب للتجنيد الذين يحتاجون تصريح للسفر
برجاء احضاره قبل السفر ,وبالنسبة للذين انهوا الخدمة العسكرية أو معافين تماما ان لم يكن ذلك مذكورا
علي جواز السفر برجاء سؤال مناطق التجنيد التابعين لها اذا كانوا محتاجين لتصريح السفر او ال.



الميعاد الرسمي للتسكين بالفندق (  )CHECK INفى الساعة الثانية ظهرا& ميعاد الخروج ( CHECK
 )OUTفي الساعة الثانية عشر ظهرا.



تم احتساب الدوالر بسعر  09.71و اي زياده تطرأ يتحملها العميل.



السعر قد يزيد في حالة وجود زيادة في ثمن وقود الطائرات أو تغير سعر العمالت أو تغير سعر الفنادق.



مرفق البرنامج المقترح للرحلة.
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