
 
 

  الشــــیخ شــرم                        
  15/6 & 14/6 رحالت عید الفطر السعید                         

 بالتعاون مع األردنیة للطیران                                         

 
 اسم الفندق

 أیام 5لیالي  4
  

Dblb Sglb 
         وجبة افطار *4 فیروز ریزورت

       Full Board    بیھنعمھ                      للشخص الواحد للیلة واحدة دینار   15یضاف 
 د 415 د 355

 خلیج النبق                   )Soft All Inclusive(*5 ریجنسي بالزا اكوا بارك
All Inclusive    دنانیر للشخص الواحد للیلة واحدة 11یضاف        

 د 460 د 380

 Sierra5 * )All Inclusive(                               white knight beach 380 د 440 د 
 white knight beach                                وجبة افطار   *5سافوي 
 S- Class   دینار للشخص الواحد للیلة الواحدة 90یضاف                 

 د 440 د 380

 د 525 د Soft E-Class  (                          white knight beach 465(  *5سافوي 
 د 555 د Hard E-Class (                   white knight beach                       495(  *5سافوي 
 د 480 د All Inclusive (                                              white knight beach 410( *5سافوي 
 د 470 د 395 شارك بیھ                            )All Inclusive ( *4 شارك بیھھلتون 

 Charmillion Club Aqua Park5* )Soft All 
Inclusive(              Sea club          خلیج النبق                    سابقا 

 د 490 د 410

 د 495 د 410 الھضبة)                            Waterfalls 5 * )All Inclusiveھلتون 
 د 495 د 415 قخلیج النب                         العاب مائیة  ) All Inclusive( *5بیتش میرابیل جاز

 & All Inclusive (  Family Room( *5میرابیل جاز بیتش
TPLB                                                 قخلیج النب                                    العاب مائیة 

 ----- د 435

 د 550 د 425 نعمة بیھ                 )Preferred)Soft All Inclusive* 5مریتیم جولي فیل 
Stella De Mare5*  S.V.DLX       ( وجبة افطار ) نعمة بیھ 

   Soft All  Inclusive  دنانیر للشخص الواحد للیلة واحدة 20یضاف      
       All Inclusive       دنانیر للشخص الواحد للیلة واحدة 30یضاف        

 د 535 د 425

 د 490 د All Inclusive                         (white knight beach   430( *5كونكورد السالم 

Coral Sea Water World 5 * )Soft All Inclusive   (      All 
Inclusive    دنانیر لشخص الواحد للیلة واحدة 8یضاف       

 د 550 د 435

Coral Sea Sensatori 5 * )Soft ultra All Inclusive      ( 
    All Inclusive    دنانیر لشخص الواحد للیلة واحدة 11یضاف       

 د 715 د 540

 د 550 د 440 نعمة بیھ                            ) All Inclusive (* 5 شرم دریمز ریزورت 
Pickalbatros Aqua Blue 4*)All Inclusive(                          د 535 د 435 الھضبة 
Albatros Aqua Park 5*  )All Inclusive (                    د 565 د 460 الھضبة 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .األسعار أعاله للشخص الواحد بالغرفة المزدوجة، الغرفة المفردة
 

 األسعار تشمل: 
 الطائرة،  تذكرة •
 اإلقامة بالفندق  •
 التنقالت من والى مطار شرم الشیخ  •
 كافة الضرائب  •

 
 األسعار ال تشمل : 
 رسوم التأشیرة( لغیر األردنیین) •
 الرحالت االختیاریة •

 
 :الطفل األول المشارك بنفس غرفھ األھل 

 دینار 95سنھ :  2 – 0من  •
  دینار   255 :  سنوات 6 – 2   من •
 دینار                               255سنوات  :  4 – 2فندق مریتیم جولي فیل  من    •

   

Cleopatra Luxury*5 )Soft All Inclusive  (              خلیج النبق  
All Inclusive     دنانیر للشخص الواحد للیلة واحدة  8یضاف       

 د 555 د 440

 د 610 د 470 جاردن بیھ            )S.V.DLX )All Inclusive* 5حیاة ریجنسي 
Steigenberger AL Cazar  5*)  Ultra All Inclusive(   

     Superior            خلیج النبق 
 د 780 د 565

Steigenberger AL Cazar 5 *  Deluxe )  Ultra All Inclusive( 
          Family Room & TPLB                                  خلیج النبق 

 ----- د 710

خلیج Superior مائیة العاب )Ultra All Inclusive (*5ریكسوس شرم 
  قالنب

 د 790 د 610

خلیج   Deluxe  مائیة العاب )Ultra All Inclusive (*5ریكسوس شرم 
  قالنب

 د 830 د 635

 د 875 د 665 قالنبخلیج  Seagate5*) Ultra All Inclusive(  Superior ریكسوس 
 د 895 د 680 قخلیج النب       Seagate5*) Ultra All Inclusive(Deluxe ریكسوس 

 Sun Rise Select Arabian Beach5*  )All Inclusive(  
 شارك بیھ                           

 د 690 د 540

Cyrene Grand 5 * )Soft All Inclusive  (white knight beach 
All Inclusive    دنانیر للشخص الواحد للیلة واحدة 4یضاف     

----- ----- 

 



 
 
یرجى توخي الدقة عند اعطاء اي معلومات بخصوص اعمار االطفال من قبل ولي امر الطفل   -مالحظة: 

ل خطأ لعمر الطفالن اي مبلغ یتم دفعھ في الفندق او لشركة الطیران من قبل المسافر یكون نتیجة تزویدنا 
 ویكون على مسؤولیة المسافر والشركة ال تتحمل مسؤولیة ذلك .

 .... الطیران  یرجى العلم أن شركة 
و الیمكن تغییر األسماء لذا یرجى التأكد أن االسم مطابق التذاكر غیر مرتجعة نھائیا ألي سبب من األسباب 

    للجواز تماما
 2017 من سنة شرم الشیخ Seagateو ریكسوس الشیخ  بناء على تعلیمات فندق ریكسوس شرم   

  الحجز مسموح للمتزوجین وعائالتھم فقط سیكون
       
على المسافر ابتداء من بناء على تعمیم مطار الملكة علیاء الدولي لشركات الطیران ,,, تم تبلیغنا بأن   

.. حیث  ساعات من موعد الطیران 3من مطار الملكة علیاء الدولي التواجد في المطار قبل  01/01/2016
 تم استحداث نظام امني جدید

    .ویأخذ من المسافر وقت أطول للوصول إلى كاونتر شركات الطیران 
 
 

 موعد الوصول موعد االقالع رقم الرحلة 
 R5 1815 15.00 15.00 شرم الشیخ  –مطار الملكة علیاء 

 R5 1816 16.00 18.00 مطار الملكة علیاء –شرم الشیخ 
 

 

  اشعاردیل األسعار أعاله دون سابق للسیاحة بحق تع نتیفیتي تحتفظ 
 

 


