
 
 
  
 
 
 

             
  الشــــیخ شــرم                      

  1/1/2019 – 29/12رحلة راس السنة المیالدیة من             
 بالتعاون مع األردنیة للطیران                                    

 

 الفندقسم ا
 أیام 4لیالي  3

Dblb Sglb 
Hilton Waterfalls 5 * )All Inclusive (                          الھضبة 

 د 540 د 460 شامل حفلة راس السنة

Savoy 5*   وجبة افطار                                   SEA VIEW 
S- Class   شامل حفلة راس السنة        دینار للشخص الواحد للیلة الواحدة 90یضاف 

 د 535 د 470

Savoy 5* )All Inclusive (       شامل حفلة راس السنة    SEA VIEW 535 د 600 د 

Savoy 5*  )Soft E-Class  (    شامل حفلة راس السنة     SEA VIEW 555 د 620 د 

Savoy 5*  )Hard E-Class (  شامل حفلة راس السنة     SEA VIEW 575 د 640 د 

 Mirable Jaz Beach5* )All Inclusive (  قخلیج النب                      العاب مائیة 
 شامل حفلة راس السنة

 د 575 د 490

Mirable Jaz Beach5* )All Inclusive (  Family Room & TPLB             
 قخلیج النب                           العاب مائیة                                           شامل حفلة راس السنة

 ----- د 505

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

 د 605 د 520

Maritim Jolie Ville 5*  Preferred )Soft All Inclusive( د 555 د 445 بیھ نعمھ 

Hyatt Regency 5* S.V.DLX  )All Inclusive(             د 680 د 520 جاردن بیھ 
 Sun Rise Select Arabian Beach5*  )All Inclusive( 

 د 850 د 670 بیھ شارك                                           شامل حفلة راس السنة
Steigenberger AL Cazar 5 *Superior )  Ultra All Inclusive( 

 د 1020 د 775 خلیج النبق                                        شامل حفلة راس السنة
Steigenberger AL Cazar 5 *Deluxe )  Ultra All Inclusive(  

Family Room & TPL                    خلیج النبق                 شامل حفلة راس السنة 
 --- د 880

Rixos Sharm 5*)Ultra All Inclusive( مائیة العاب Superiorقخلیج النب 
 --- --- شامل حفلة راس السنھ عمرو دیاب & تامر حسني

Rixos Sharm 5*) Ultra All Inclusive( مائیة العاب  Deluxe  قخلیج النب 
 د 910 د 780 شامل حفلة راس السنھ عمرو دیاب & تامر حسني

Rixos Premium Seagate * 5)Ultra All Inclusive(Superior  
 قخلیج النب                                        شامل حفلة راس السنھ عمرو دیاب & تامر حسني

--- --- 

Rixos Premium Seagate * 5)Ultra All Inclusive(Deluxe       
 قخلیج النب                                        شامل حفلة راس السنھ عمرو دیاب & تامر حسني

 د 1080 د 885

 
PLEASE NOTE THAT SOME HOTELS MAY CHARGE CHILDREN 

ON THE HOTEL AND CHILD AGE THE NEW YEAR GALA DINNER DEPEND 
 

 .األسعار أعاله للشخص الواحد بالغرفة المزدوجة، الغرفة المفردة
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 : األسعار تشمل* 

 الطائرة تذكرة •
 اإلقامة بالفندق  •
 التنقالت من والى مطار شرم الشیخ  •
 الضرائب  كافة •
 .التأمین الصحي •

 
 : األسعار ال تشمل* 

 رسوم التأشیرة( لغیر األردنیین) •
  الرحالت االختیاریة •

 
 الطفل األول المشارك بنفس غرفھ األھل:*

   دینار 95سنھ :  2 – 0من  •
 دینار   285سنوات  :  6 – 2   من •

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

من قبل المسافر یكون نتیجة تزویدنا لعمر الطفل خطأ ویكون على مسؤولیة یتم دفعھ في الفندق او لشركة الطیران 
 .أشھر من تاریخ السفر 6وان یكون جواز السفر صالح لمدة   المسافر والشركة ال تتحمل مسؤولیة ذلك .

 
 ....األردنیة للطیران یرجى العلم أن شركة 

 تغییر األسماء لذا یرجى التأكد أن االسم مطابق للجواز تماماو الیمكن التذاكر غیر مرتجعة نھائیا ألي سبب من األسباب 
 سیكون الحجز مسموح للمتزوجین وعائالتھم فقط . 2017لسنة  شرم الشیخ Seagateو ریكسوس بناء على تعلیمات فندق ریكسوس شرم الشیخ 

 

 بناء على تعمیم مطار الملكة علیاء الدولي لشركات الطیران ,,, 
 ..  ساعات من موعد الطیران 3على المسافر التواجد في مطار الملكة علیاء الدولي قبل تم تبلیغنا بأن 

  ویأخذ من المسافر وقت أطول للوصول إلى كاونتر شركات الطیران  حیث تم استحداث نظام امني جدید
 

  للسیاحة بحق تعدیل األسعار أعاله دون سابق اشعار نتیفیتيتحتفظ 
 

 

 

       2   
           T190      

 
  


