محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

بيتزا وفطائر مودي
العنـــــوان  45 /ش الشهيد عوض حجازي متفرع من خالد بن الوليد -سيدي بشر بحري -حي المنتزة اول
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  0404 / 04 /40إلى 0400 / 04 / 40
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيتــــــــزا

الســــــــعر

وسط
00.44
04.44
00.44
00.44
00.44
00.44
04.44

بيتزا مارجريتا
بيتزا كوترفورماج
بيتزا بسطرمة /سجق /سجق
بيتزا كوكتيل مشكل لحوم
بيتزا سيثليانا بالمشروم
بيتزا بالتونة
بيتزا نابوليتان باألنشوجة

عائلي
04.44
044.44
00.44
004.44
044.44
04.44
044.44

* تنبيه *
في حالة المطالبة بأي أسعار تخالف قائمة األسعار المعتمدة يرجي االتصال بأرقام الشكاوى االتية :
21072742412
21001090220
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 القانونية ضدهامع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /إيمــان السيـــد

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.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

بيتزا وفطائر مودي
العنـــــوان  45 /ش الشهيد عوض حجازي متفرع من خالد بن الوليد -سيدي بشر بحري -حي المنتزة اول
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  0404 / 04 /40إلى 0400 / 04 / 40
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيتــــــــزا

الســــــــعر

وسط
04.44
04.44
00.44
00.44
04.44
00.44
00.44
00.44
00.44

بيتزا البولو بالفراخ
بيتزا سوسيس أو سالمي
بيتزا كالسوني +جبنة +خضار
بيتزا سوبر سوبريم مشكل
بيتزا جمبري
بيتزا فواكه بحر
بيتزا جمبري +سبيط +مشروم
بيتزا أرجوستا مودي
بيتزا روزبيف

عائلي
044.44
044.44
04.44
004.44
004.44
004.44
004.44
004.44
004.44

المكـــــــرونات
نابوليتان سادة اسباجتي
بشاميل لحمة مكرونة بنا
بولونيز لحمة صلصة اسباجتي
مكرونة بالسجق /بالبسطرمة
مكرونة لحمة
مكرونة فراخ /سوسيس
مكرونة تونة
مكرونة جمبري
مكرونة سي فود
مكرونة مشروم
أي مكون إضافي (جبنة -سجق -بسطرمة -لحمة)
أي مكون إضافي (جمبري -سبيط -كابوريا)
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /إيمــان السيـــد

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

مسئول مراجعة األسعار

00.44
00.44
00.44
00.44
00.44
00.44
00.44
04.44
00.44
00.44
00.44
04.44
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.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

بيتزا وفطائر مودي
العنـــــوان  45 /ش الشهيد عوض حجازي متفرع من خالد بن الوليد -سيدي بشر بحري -حي المنتزة اول
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  0404 / 04 /40إلى 0400 / 04 / 40
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فطيــــر حلــــــو

الســــــــعر

وسط
00.44
00.44
00.44
00.44
04.44
04.44
00.44
00.44
00.44
00.44
00.44
00.44
00.44
00.44
00.44

فطيرة سادة
فطيرة بالكريمة
فطيرة بالكريمة +جوز الهند
فطيرة بالقشطة
فطيرة شكلمة
فطيرة مربى
فطيرة بغاشة
فطيرة موز
فطيرة شيكوالتة سادة
فطيرة شيكوالتة بالبندق
فطيرة شيكوالتة بالفسدق
فطيرة موز +شيكوالتة
فطيرة فواكه
فطيرة زبيب وجوز هند وبندق
فطيرة شهر العسل مودي

عائلي
04.44
04.44
04.44
04.44
04.44
04.44
04.44
04.44
04.44
004.44
004.44
04.44
04.44
004.44
004.44

فطيــــر حـــــادق
فطيرة بالجبنة الرومي
فطيرة مشكل جبنات
فطيرة سجق /بسطرمة
فطيرة باللحمة البلدي
فطيرة سجق +موتزاريال
فطيرة بسطرمة +موتزاريال
محرر ومراجع القائمة

أ /إيمــان السيـــد

04.44
04.44
04.44
04.44
04.44
04.44
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

مسئول مراجعة األسعار

04.44
044.44
04.44
04.44
044.44
044.44
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.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

بيتزا وفطائر مودي
العنـــــوان  45 /ش الشهيد عوض حجازي متفرع من خالد بن الوليد -سيدي بشر بحري -حي المنتزة اول
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  0404 / 04 /40إلى 0400 / 04 / 40
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فطيــــر حـــــادق

فطيرة سوسيس +موتزاريال
فطيرة جمبري +موتزاريال +خضار
فطيرة جبنة +بيض +خضار
فطيرة فواكه بحر +موتزاريال +خضار
فطيرة مشكل لحوم ودي

الســــــــعر

044.44
004.44
00.44
004.44
004.44

04.44
04.44
00.44
00.44
00.44
المشــــــــلتت
00.44
04.44
00.44

فطيرة مشلتت بالسمن البلدي صغيرة
فطيرة مشلتت بالسمن البلدي وسط
فطيرة مشلتت بالسمن البلدي مخصوص
إضــــــــــافات

04.44
04.44
04.44

إضافة لحمة /سدق /بسطرمة
إضافة تونة /أنشوجة /موتزاريال
إضافة جمبري /سبيط /بطارخ

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

أ /إيمــان السيـــد

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

مسئول مراجعة األسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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