NEPAL
KATHMANDU
مارس/ابريل 2019
االفرع الرئيسى  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
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تفاصيل البرنامج
( 6ايام –  1ليالى )

اسم الفندق
KATHMANDU ECO
HOTEL
MARCOPOLO BUSINESS
HOTEL
األسعار تشمل

مستوى
الفندق

نوع
اإلقامة

تكلفة الفرد في الغرفة
بالجنيه المصري
الثالثية  /المزدوجة

*3

باإلفطار

12800

*3

باإلفطار

13900

اآلتي:

 اإلقامة لمدة  6أيام  1 /ليالي باإلفطار في الفنادق المذكورة أعاله او ما يماثلها .
 تذكره الطيران ( القاهرة  /كاتماندو  /القاهرة ) على الخطوط العمانيه
( تم احتساب التذكرة بسعر  9822جنيه للفرد و اي زياده تطرأ يتحملها العميل )
 االنتقاالت من المطار  /الفندق  /المطار.
األسعار ال تشمل االتي :
 تأشيرة الدخول
 الرحالت االختيارية
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



الغرفة الثالثية عبارة عن غرفة مزدوجة  +سرير إضافي



تم احتساب الدوالر بسعر  51.11و اي زياده تطرأ يتحملها العميل



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

االفرع الرئيسى  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

