MasrElgdeda Travel

عروض صيف 9102
كوااللمبور
يوليو  -اغسطس

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

MasrElgdeda Travel

تفاصيل البرنامج
(7ايام –  6ليالي )

اسم الفندق

سعر الفرد في الغرفة
المزدوجة

المستوي

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/ae/ar/kuala-lumpur/kulcc/hoteldetail

Holiday Inn Express
Kuala Lumpur City
Centre

*3

ibis Kuala Lumpur City
Centre

*4

Travelodge bukit bintang

*4

56012
https://www.accorhotels.com/ar/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml

56822
https://www.travelodgehotels.asia/hotel/travelodge-bukit-bintang/

األسعار تشمل

57222

األتى:

 اإلقامة لمدة  7أيام  65 /ليالي باإلفطار في الفنادق المذكورة أعاله.
 تذاكر الطيران القاهرة /كوااللمبور  /القاهرة على االماراتيه
( تم احتساب سعر التذكرة علي سعر  50422جنيه للفرد و اي زياده تطرأ يتحملها العميل )

 االنتقاالت من المطار  /الفندق  /المطار بكوااللمبور.
األسعار ال تشمل األتي :
 تأشيرة دخول ماليزيا
مـالحـظــات هــامــة:

 بالنسبة للعمالء المطلوبين للتجنيد ,او الذين اليزالون 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.
 بالنسبة للذكور مابين (  02عاما و حتى اقل من  41سنة ) يجب التوجه الى مجمع التحرير و الحصول على
موافقة امنية من ظابط االتصال بالمجمع ( اجراءات الموافقة قد تصل الى حوالى  51يوم عمل ) .



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



تم احتساب الدوالر بسعر  17.05و اي زياده تطرأ يتحملها العميل.



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