عرض العني السخنة
 3أيام  2 /ليايل

اسم الفندق
دوم مارينا سويس ان
بالميرا أزور
بورتو الجبل
كانكون ريزورت
بورتو السخنة
ريتال فيو

نوع االقامة

الفترة

فطار  +عشاء

من 0252/08/10
الى 0252/08/14
من 0252/08/11
الى 0252/08/16
من 0252/08/22
الى 0252/08/51
من 0252/08/22
الى 0252/08/51
من 0252/08/22
الى 0252/08/51
من 0252/08/50
الى 0252/22/57

فطار  +عشاء
فطار  +عشاء
فطار  +عشاء
فطار  +عشاء
فطار  +عشاء

الثالثية

سعر الفرد في الغرفة
المزدوجة

المفردة

1335

1700

2800

1670

2000

3000

0071

0762

0202

0022

2522

1122

0701

0212

0207

5222

5222

2022

األسعار عالية تشمل:
 -اإلقامة لمدة ليلتين والوجبات حسب الجدول الموضح اعاله.

األسعار ال تشمل:
 أي وجبات إضافية والمشروبات. -االنتقاالت من القاهرة إلى العين السخنة والعكس.

الفرع الرئيسي  51شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+2 0222901565 +2 0222901557 / +2 0222901549 /+2 0222901508 /+2 2222901507
فرع المهندسين  02:شارع شهاب المهندسين
+2 0233388927 +2 0233388579 / +2 0233388582 /+2 0233388976 /+2 233388974
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
+2 0554387239 / +2 0554387238

عروض شرم الشيخ
 4أيام  3 /ليايل

اسم الفندق
فالكون نعمه ستار
فندق نعمه ان
فندق سوليمار نعمة
باي
شارمليون سى
اليف ريزورت
موفنبيك شرم
الشيخ
فندق تروبيتل نعمة
باى

الثالثية

سعر الفرد في الغرفة
المزدوجة

المفردة

5722

5622

0522

5062

5122

0212

0061

0112

2201

2222

2512

0601

2722

7222

0212

7022

نوع االقامة

الفترة

إقامة كاملة

من 0252/08/52
الى 0252/08/56
من 0252/08/22
الى 0252/08/51
من 0252/08/52
الى 0252/08/56
من 0252/08/22
الى 0252/08/56
من 0252/08/55
الى 0252/08/56

0212

من 0252/08/55
الى 0252/08/56

2222

إقامة كاملة
إقامة كاملة
إقامة كاملة
فطار  +عشاء
فطار  +عشاء

األسعار عالية تشمل:
 -اإلقامة لمدة ثالث ليالي والوجبات حسب الجدول الموضح اعاله.

األسعار ال تشمل:
 -االنتقاالت من القاهرة إلى شرم الشيخ والعكس.

الفرع الرئيسي  51شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+2 0222901565 +2 0222901557 / +2 0222901549 /+2 0222901508 /+2 2222901507
فرع المهندسين  02:شارع شهاب المهندسين
+2 0233388927 +2 0233388579 / +2 0233388582 /+2 0233388976 /+2 233388974
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
+2 0554387239 / +2 0554387238

عروض الغردقة
 4أيام  3 /ليايل

اسم الفندق
ميراج باي ريزورت
سي جل بيتش
ريزورت
جولدن بيتش
ريزورت
ثري كورنرز صني
بيتش
باراديس جولدين
فايف
فندق ايه ام سي
رويال
ديزرت روز

الثالثية

سعر الفرد في الغرفة
المزدوجة

المفردة

0501

0022

7222

2221

0212

7152

3720

3800

5700

3225

3300

4950

3750

6000
6750
8760

نوع االقامة

الفترة

إقامة كاملة

من 0252/08/52
الى 0252/08/50
من 0252/08/50
الى 0252/08/57
من 0252/08/50
الى 0252/08/15
من 0252/08/09
الى 0252/08/17
من 0252/08/10
الى 0252/08/16

3690

إقامة كاملة

من 0252/08/12
الى 0252/08/17

4455

4500

إقامة كاملة

من 0252/08/12
الى 0252/08/17

5250

5835

إقامة كاملة
إقامة كاملة
إقامة كاملة
إقامة كاملة

األسعار عالية تشمل:
 -اإلقامة لمدة ثالث ليالي والوجبات حسب الجدول الموضح اعاله.

األسعار ال تشمل:
 -االنتقاالت من القاهرة إلى الغردقة والعكس.

الفرع الرئيسي  51شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+2 0222901565 +2 0222901557 / +2 0222901549 /+2 0222901508 /+2 2222901507
فرع المهندسين  02:شارع شهاب المهندسين
+2 0233388927 +2 0233388579 / +2 0233388582 /+2 0233388976 /+2 233388974
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
+2 0554387239 / +2 0554387238

عروض مرسى علم
 4أيام  3 /ليايل

الثالثية

سعر الفرد في الغرفة
المزدوجة

المفردة

0201

2222

0122

0201

2222

0122

0661

0212

0061

2612

7222
6022
50222

اسم الفندق

نوع االقامة

الفترة

ثري كورنرز سي
بيتش
ثري كورنرز هابي
اليف

إقامة كاملة

من 0252/08/22
الى 0252/08/17
من 0252/08/22
الى 0252/08/17
من 0252/08/22
الى 0252/08/17
من 0252/08/22
الى 0252/08/57

0222

إقامة كاملة

من 0252/08/52
الى 0252/08/57

-

0102

إقامة كاملة

من 0252/08/22
الى 0252/08/02

0722

7222

ثري كورنرز إيكونكس
فندق نوفوتيل
سينتيدو أورينتال دريم
ريزورت
هيلتون مرسي علم

إقامة كاملة
إقامة كاملة
إقامة كاملة

األسعار عالية تشمل:
 -اإلقامة لمدة ثالث ليالي والوجبات حسب الجدول الموضح اعاله.

األسعار ال تشمل:
 -االنتقاالت من القاهرة إلى مرسي علم والعكس.

الفرع الرئيسي  51شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+2 0222901565 +2 0222901557 / +2 0222901549 /+2 0222901508 /+2 2222901507
فرع المهندسين  02:شارع شهاب المهندسين
+2 0233388927 +2 0233388579 / +2 0233388582 /+2 0233388976 /+2 233388974
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
+2 0554387239 / +2 0554387238

عروض اجلونة
 4أيام  3 /ليايل

اسم الفندق

نوع االقامة

الفترة

ثري كورنرز ريحانة
ريزورت
ثري كورنرز ريحانة
ان

افطار

من 0252/08/22
الى 0252/08/56
من 0252/08/22
الى 0252/08/56

افطار

الثالثية

سعر الفرد في الغرفة
المزدوجة

المفردة

2101

2722

1022

-

2512

0601

األسعار عالية تشمل:
 -اإلقامة لمدة ثالث ليالي والوجبات حسب الجدول الموضح اعاله.

األسعار ال تشمل:
 -االنتقاالت من القاهرة إلى الجونة والعكس.

األطفال:
بحد أقصى طفلين في الليلة
 الطفل األول من  99.11–00مجانا. -الطفل الثاني من  %00 99.11-00من سعر الفرد الكبير

الفرع الرئيسي  51شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+2 0222901565 +2 0222901557 / +2 0222901549 /+2 0222901508 /+2 2222901507
فرع المهندسين  02:شارع شهاب المهندسين
+2 0233388927 +2 0233388579 / +2 0233388582 /+2 0233388976 /+2 233388974
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
+2 0554387239 / +2 0554387238

عروض دهب
 4أيام  3 /ليايل

اسم الفندق
نسيمة ريزورت
تروبيتل دهب اواسيز
تيرانا دهب ريزورت
سويس ان دهب

نوع االقامة

الفترة

فطار

من 0252/08/22
الى 0252/08/57
من 0252/08/55
الى 0252/08/51
من 0252/08/22
الى 0252/08/56
من 0252/08/52
الى 0252/08/56

فطار  +عشاء
فطار  +عشاء
فطار  +عشاء

الثالثية

سعر الفرد في الغرفة
المزدوجة

المفردة

5522

5212

5712

0202

0522

2272

0061

0112

0122

2722

2612

1701

األسعار عالية تشمل:
 -اإلقامة لمدة ثالث ليالي والوجبات حسب الجدول الموضح اعاله.

األسعار ال تشمل:
 -االنتقاالت من القاهرة إلى دهب والعكس.

األطفال:
 الطفل األول من  99.11–00مجانا. الطفل الثاني من  %00 99.11-00من سعر الفرد الكبيرفندق تيرانا بحد أقصى طفل واحد الطفل من  99.11-00مجانا.

الفرع الرئيسي  51شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+2 0222901565 +2 0222901557 / +2 0222901549 /+2 0222901508 /+2 2222901507
فرع المهندسين  02:شارع شهاب المهندسين
+2 0233388927 +2 0233388579 / +2 0233388582 /+2 0233388976 /+2 233388974
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
+2 0554387239 / +2 0554387238

