تفاصيل البرنامج
(6ايام – 5ليالى )

اليوم األول:
االستقبال بمطار قرطاج الدولى ثم التوجه إلى الفندق حيث المبيت في الفندق والتمتع بجولة حرة في المدينة.
اليوم الثاني:
اإلفطار بالفندق ثم عمل جولة لزيارة معالم مدينة قرطاج السياحية وزيارة سيدى بو سعيد ( اختياريه ).
اليوم الثالث:
اإلفطار بالفندق ثم التوجه لزيارة أهم معالم تونس السياحية (قلعة قلقية – شارع الحبيب بو رقية) ( اختياريه )
اليوم الرابع:
اإلفطار بالفندق ثم القيام برحلة بحرية لزيارة مجموعة خالبة من الجزر المجاورة للمنتجع ( .اختياريه )
اليوم الخامس:
اإلفطار بالفندق والتمتع بيوم حر للتسوق وزيارة ألهم وأشهر أسواق تونس العاصمة.
اليوم السادس:
اإلفطار بالفندق ثم التوجه إلى مطار قرطاج للعودة إلى القاهرة بسالمة هللا .

األسعار تشمل





اسم الفندق

المستوي

carlton

*3

Majestic

*4

سعر الفرد في الغرفة
المفردة

المزدوجة
http://www.hotelcarltontunis.com/

12200

18400

http://www.majestichotel.tn/index-gb.php

19200

اآلتي:

اإلقامة لمدة  6أيام  5 /ليالي باإلفطار في الفنادق المذكورة أعاله.
تذاكر الطيران ( القاهرة /تونس  /القاهرة ) علي مصر للطيران
تم احتساب تذكره الطيران بسعر  0066جنيه و اي زياده تطرأ يتحملها العميل
االنتقاالت من المطار  /الفندق  /المطار بتونس.
تأشيرة دخول تونس

األسعار ال تشمل األتي :
 الرحالت االختيارية

الثالثية

12550

االوراق المطلوبة للتاشيره -:





كشف حساب بنكي.
جواز سفر صالح لمدة  0شهور من بداية تاريخ السفر.
خطاب من جهة العمل موجه الى سفاره تونس او سجل تجاري و بطاقه ضريبيه ألصحاب االعمال .
عدد  2صورة شخصية .

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.



الغرفة الثالثية عبارة عن غرفة مزدوجة  +سرير إضافي



تم احتساب الدوالر بسعر  02.26و 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 2019/60/22 :

