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تفاصيل البرنامج
( 8ايام –  7ليالى )
كل يوم احد ابتداء من 0250/20/20

نوع الكابينه

الدور

كابينه مطله علي المحيط -
سريرين

الدور 1

كابينه داخليه  -سريرين
كابينه مطله علي المحيط -
سريرين

الدور 4

كابينه داخليه  -سريرين
كابينه مطله علي المحيط –
سريرين  /سريرين بطابقين
األسعار تشمل
-

الدور 1

نوع
اإلقامة
اقامه
كامله
اقامه
كامله
اقامه
كامله
اقامه
كامله
اقامه
كامله

تكلفة الفرد في الغرفة
بالجنيه المصري
االطفال من
المزدوجة
1155

62300

00900

00800

60000

00800

60000

00800

60000

02800

66000

اآلتي:

تذكره الطيران من مطار القاهره الي مطار بيروت و العوده علي ( خطوط مصر للطيران او الميدل ايست )
االنتقاالت من المطار الي الفندق ( اورينت كوين  *4بالحمرا ) في بيروت
االنتقاالت من الفندق الي الباخره اورينت كويت *1
االبحار 7ليالي  8 /ايام الي ( االنيا – رودس  /ميكونوس  /سانتوريني  /مارماريس  /بيروت )
العروض الموسيقيه و الحفالت الترفيهيه طوال فتره الرحله علي متن الباخره
االقامه كامله (  ) full boardفطار – غداء – العشاء – سناكس
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األسعار ال تشمل االتي :
-

جميع المشروبات ( المشروبات الغازيه و الكحوليه )
تاشيره لبنان ( يمكن السفر بدون تاشيره بشرط ان يكون مع المسافر  $0222لالطالع عليهم في مطار بيروت و سوف يتم دفع $02
في المطار
ضرائب الميناء  182 :دوالر امريكي

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  57.71و اي زياده تطرأ يتحملها العميل



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