محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

الراية الدمشقية
العنـــــوان  /أمام  5ش بور سعيد الشاطبي – حي وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  4242 / 24 / 42إلى 4244 / 24 / 42
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

سندوتشات الشاورما

L
00
02
02
------

شاورما دجاج
شاورما لحمة
شاورما ميكس
شاورما دجاج عربي
شاورما لحمة عربي
شاورما ميكس عربي
شاورما عيش فينو لحمة
شاورما عيش فينو دجاج

XL
02
22
22
42
40
40
21
02

اإلضافات
بطاطس
جبنة موتزاريال
مشروم شاورما

2
4
12
الفتة

L
22
22
22
22
10

شاورما دجاج
شاورما لحمة
شاورما ميكس
فتة مكسيكي
طبق أرز

XL
42
42
42
42
12

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /دعاء النوبي

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

مسئول مراجعة األسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.Discoveralex.com

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه
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البيـــــــــــان

وجبات الشاورما

XL
22
22
22
22
22
012
022

وجبة شاورما دجاج ربع كيلو
وجبة شاورما لحمة ربع كيلو
وجبة شاورما ميكس ربع كيلو
فطيرة إكسترا دجاج
فطيرة إكسترا لحمة
كيلو شاورما فراخ
كيلو شاورما لحمة

السندوتشات الغربي

XL
02
02
02
02
02
00
02
00

شيش طاووك
اسكالوب بانيه
كرسبي
زنجر
دجاج مكسيكي
برجر لحمة
تشيز برجر لحمة
كفتة لحمة
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /دعاء النوبي

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة
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الراية الدمشقية
العنـــــوان  /أمام  5ش بور سعيد الشاطبي – حي وسط
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الســــــــعر

البيـــــــــــان

سندوتشات عيش سوري
بطاطس
بطاطس مع جبنة موتزاريال
كبدة فراخ
سجق مصري
فالفل  /جبنة مقلية

L

XL

9
10
12
12
2

10
12
12
19
12

وجبات غربي
22
20
20
22
42

وجبة شيش طاووك
وجبة اسكالوب بانيه  /وجبة كرسبي
وجبة زنجر  /وجبة دجاج مكسيكي
وجبة كبدة دجاج
وجبة كفتة

* تنبيه *
في حالة المطالبة بأي أسعار تخالف قائمة األسعار المعتمدة يرجي االتصال بأرقام الشكاوى االتية :
21022242492
21029020222
أو بإرسال الشكوى على :
صفحة الفيسبوك الرسمية لالدارة
fb.com/Alexandria.tourism1
بوابة الشكاوى على الموقع الرسمى لالدارة
catr.gov.eg
* تعليمات*
 يتم وضع القائمة فى مكان ظاهر بالمنشأة و االعالن عنها يتم ابالغ االدارة قبل العمل بأزيد من االسعار المعتمدة بالقائمة يتم تجديد القائمة فى الميعاد المحدد لذلك يتم االلتزام بما سبق حتى ال تتعرض المنشأة التخاذ االجراءات القانونيةمع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

محرر ومراجع القائمة

أ /دعاء النوبي

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

مسئول مراجعة األسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد
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