
 
 

 

    

 الشــــيخ شــرم                         
 2018 عيد الفصح المجيدت رحال                           

 بالتعاون مع األردنية للطيران                                       

 

 اسم الفندق

 ايام  5ليالي  4

5/4 – 9/4 

6/4 – 10/4 

Dblb Sglb 

Cyrene Grand 5 * (Soft All Inclusive  )  white knight 

beach    All Inclusive    دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة 4يضاف  

 د 315 د 270

 بيهنعمه                                              وجبة افطار *4 فيروز ريزورت

       Full Board     للشخص الواحد لليلة واحدة دينار  8يضاف       
 د 330 د 270

 خليج النبق                   (Soft All Inclusive)*5 ريجنسي بالزا اكوا بارك

All Inclusive    دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة 11يضاف    

 د 350 285

 نعمة بيه                            ( All Inclusive )* 5  شرم دريمز ريزورت

 31/3/2018األسعار صالحه للحجز ليوم 

 د 370 د 300

    شامل دخولية األلعاب المائية (  All Inclusive )* 5 شرم دريمز ريزورت

 نعمة بيه                                                              31/3/2018األسعار صالحه للحجز ليوم 

 د 385 د 315

 شارك بيه                            (All Inclusive ) *4 شارك بيههلتون 

 31/3/2018األسعار صالحه للحجز ليوم 

 د 370 د 305

Sea Club Aqua Park5* ( All Inclusive)                   د 380 د 315 خليج النبق 

 Stella De Mare5*  S.V.DLX       ) نعمة بيه ) وجبة افطار 

       Soft All  Inclusive دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة 15يضاف     

  All Inclusive              دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة 25يضاف      

 د 390 د 315

 white knight beach                                وجبة افطار   *5سافوي 

 S- Class   دينار للشخص الواحد لليلة الواحدة 90يضاف                 

 د 375 د 315

 د 415 د white knight beach 345    (                                      All Inclusive) *5سافوي 

 د white knight beach 400 460                          (  Soft E-Class)  *5سافوي 

 د 490 د white knight beach 430  (                                     Hard E-Class)  *5سافوي 

 الهضبةWaterfalls 5 * (All Inclusive                            )هلتون 

 28/3/2018األسعار صالحه للحجز ليوم 

 د 400 د 320

 نعمة بيه   Preferred    (Soft All Inclusive)* 5مريتيم جولي فيل 

All Inclusive    دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة 8يضاف 

 د 480 د 360

Cleopatra Luxury*5 (Soft All Inclusive  )              خليج النبق  
All Inclusive     دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة  8يضاف       

 د 440 د 360

Pickalbatros Aqua Blue 4*(All Inclusive)                        د 445 د 360 الهضبة 

Albatros Aqua Park 5* (All Inclusiv  )                    د 465 د 370  الهضبة 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .األسعار أعاله للشخص الواحد بالغرفة المزدوجة، الغرفة المفردة

 

 كافة الضرائب .الطائرة، اإلقامة بالفندق , التنقالت من والى مطار شرم الشيخ ,  : تذكرةاألسعار تشمل* 

 . : رسوم التأشيرة) لغير األردنيين(، الرحالت االختياريةاألسعار ال تشمل* 

 

 الطفل األول المشارك بنفس غرفه األهل:* 

          دينار 175 :  سنوات 6 – 2   من          دينار 95سنه :  2 – 0من      

   

يرجى توخي الدقة عند اعطاء اي معلومات بخصوص اعمار االطفال من قبل ولي امر الطفل الن اي مبلغ يتم   -مالحظة: 

دفعه في الفندق او لشركة الطيران من قبل المسافر يكون نتيجة تزويدنا لعمر الطفل خطأ ويكون على مسؤولية المسافر 

 والشركة ال تتحمل مسؤولية ذلك .

 .... األردنية للطيران  يرجى العلم أن شركة 

و اليمكن تغيير األسماء لذا يرجى التأكد أن االسم مطابق التذاكر غير مرتجعة نهائيا ألي سبب من األسباب 

    للجواز تماما

 سيكون 2017لسنة  شرم الشيخ Seagateو ريكسوس الشيخ  بناء على تعليمات فندق ريكسوس شرم   

  مسموح للمتزوجين وعائالتهم فقط الحجز
       

من مطار  01/01/2016على المسافر ابتداء من بناء على تعميم مطار الملكة علياء الدولي لشركات الطيران ,,, تم تبليغنا بأن   
 .. حيث تم استحداث نظام امني جديد ساعات من موعد الطيران 3الملكة علياء الدولي التواجد في المطار قبل 

    .ويأخذ من المسافر وقت أطول للوصول إلى كاونتر شركات الطيران 
 
 

 

 180رديل األسعار أعاله دون سابق اشعاللسياحة بحق تع نتيفيتيتحتفظ 

 

Sun Rise Select Arabian Beach 5* ( All Inclusive)   د 650 د 475 شارك بيه 

خليج Superio  مائية العاب (Ultra All Inclusive )* 5ريكسوس شرم 

  قالنب

 د  680 د 515

 د  725 د  545 قخليج النب Deluxe  يةالعاب مائ (Ultra All Inclusive )* 5ريكسوس شرم 

 د  765 د  570 قخليج النب  Seagate5*( Ultra All Inclusive )Superior ريكسوس 

 د 785 د 585 قخليج النب       Seagate5*( Ultra All Inclusive)Deluxe ريكسوس 

 ----- ----- جاردن بيه                       ) وجبة افطار (   Sea View* 5حياة ريجنسي 

 ----- -----    white knight beach                      (   All Inclusive) *5كونكورد السالم 

 ----- ----- قخليج النب                          العاب مائية  ( All Inclusive) *5ميرابيل جاز بيتش

 & Family Room  ( All Inclusive) *5ميرابيل جاز بيتش

TPLB                                                                                  العاب مائية                          

 قخليج النب

----- ----- 


