محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األســــعار
كافيتريا العالمية
العنـــــوان  43 /ش خالد بن الوليد -سيدي بشر بحري -حي المنتزة أول
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 02 /07إلى 2022 / 02 / 06
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاي
شاي فتلة /شاي براد
شاي حليب /قهوة
شاي حليب ليبتون /قهوة حليب
حلبة
حلبة حليب /قهوة محوج /ليمون ساخن

الســــــــعر
4.50
5.00
5.50
6.50
6.00
7.00

* تنبيه *
في حالة المطالبة بأي أسعار تخالف قائمة األسعار المعتمدة يرجي االتصال بأرقام الشكاوى االتية :
01270746490
01289252668
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 03/4202326 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه
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ينسون /نعناع /عناب ساخن

5.00

قرفة سادة

6.50

قرفة حليب

7.50

كوكتيل أعشاب /قرفة بالجنزبيل

6.50

نسكافيه /كاكاو

8.50

سحلب بالمكسرات

12.00

كابتشينو

9.00

عناب مثلج

8.50

ليمون مثلج

9.00

ليمون بالنعناع

11.00

موز /مانجو

15.00

فراولة /جوافة /زبادي

12.00

زبادي فواكه /كوكتيل فواكه /ام علي

15.00

زبادي بالعسل

13.00
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