رحالت بيروت
راس السنة
 0252/50/02حتى 0202/25/20

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

تفاصيل البرنامج
( 5ايام –  4ليالي)
اليوم االول :االستقبال بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت  ,واالنتقال الى الفندق
اليوم الثاني :جوله حرة( ،رحله اختياريه الى مغارة جعيتا  ,جبل حريصة و جوله داخل مدينه بيروت )
اليوم الثالث  :جوله حرة ( رحله اختياريه لزيارة بيت الدين  ,دير القمر و ومنطقه خشب االرز )
اليوم الرابع  :جوله حرة
اليوم الخامس :االنتقال الى المطار والعودة الى القاهرة.

اسم الفندق

مستوى
الفندق

نوع
اإلقامة

المنطقة

تكلفة الفرد في الغرفة
بالجنيه المصري
المفردة
المزدوجة
الثالثية

Q Studio

*3

باإلفطار

الحمرا

8400

10400

Orient Queen

*4

باإلفطار

الحمرا

8900

11000

Le commodore

*5

باإلفطار

الحمرا

11700

15000

األسعار تشمل

اآلتي:

 اإلقامة لمدة  1أيام  4 /ليالي باإلفطار في الفنادق المذكورة أعاله او ما يماثلها .
 تذكره الطيران ( القاهرة  /بيروت  /القاهرة ) على خطوط مصر الطيران او طيران الميدل ايست
( تم احتساب التذكرة بسعر  4200جنيه للفرد و اي زياده تطرأ يتحملها العميل )
 االنتقاالت من المطار  /الفندق  /المطار ببيروت.

األسعار ال تشمل األتي :
 تأشيرة دخول لبنان :
تأشيرة دخول لبنان  1100جم ويشترط تقديم االوراق قبل الرحله بـــــــــ  02يوم وايضا ويمكن الحصول عليها في
المطار ب  $ 02بشرط ان يكون مع المسافر $0222
 الرحالت االختيارية
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

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  5.61واي زيادة تطرأ يتحملها العميل



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

اصدار يوم 0252/09/24
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فرع المهندسين  02:شارع شهاب المهندسين
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