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(  7ايام  6 /ليالي )
اسم الفندق

المستوي

novotel paris la defense

Paris

https://www.accorhotels.com/ar/hotel-0747novotel-paris-la-defense/index.shtml

*4

Galles Hotel
https://www.galleshotelrome.com/

األسعار تشمل






Rome

المفرده

05912

سعر الفرد في الغرفة
المزدوجه  /الثالثيه

05722

*3

األتى:

اإلقامة لمدة  0ليالي باإلفطار في باريس
اإلقامة لمدة  0ليالي باإلفطار في روما
االنتقاالت من المطار  /الفندق  /المطار بباريس و روما
تذاكر الطيران القاهره /باريس – باريس /روما – روما  /القاهره )
(في حاله و جود اي زياده في تذاكر الطيران يتحملها العميل )

األسعار ال تشمل األتي :


تاشيرة دخول فرنسا ( أالتحاد االوروبى ) تدفع بواسطة العميل  022 +جنيه مصرى شاملة التامين الصحى لمدة اسبوع والمصاريف
االدارية للشركة.

 الرحالت االختيارية
االوراق المطلوبة -:


كشف حساب بنكي اخر  6شهور



جواز سفر صالح لمدة  6شهور من بداية تاريخ السفر و اي جوازات قديمة



خطاب من جهة العمل موجه الى السفارة الفرنسيه – باللغة اإلنجليزية .



عدد  0صورة شخصية .



شهاده تحركات في حاله عدم الحصول علي اي فيزا اتحاد اوربي سابقا
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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.



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.



تم احتساب اليورو بسعر  20و اي زياده تطرأ يتحملها العميل.



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

إصدار يوم 01/06/2019
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