محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

شاطئ سيدي بشر  3الغربي
العنـــــوان  /طريق الجيش -سيدي بشر بحري -حي المنتزة اول
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  0707 / 70 /31إلى 0703 / 70 / 30
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

المشروبات الساخنة
30.77
30.77
30.77
30.77
30.77
07.77
00.77
17.77
10.77
10.77
17.77
17.77
17.77
17.77
17.77

شاي
شاي براد /شاي زردة
شاي أخضر /شاي نكهات
شاي نعناع باكيت
ينسون /نعناع /كركديه
قهوة
قهوة دوبل
قهوة حليب
قهوة حليب دوبل
قهوة بندق /قهوة نوتيال
إسبرسو /حليب ساخن
نسكافيه /كابتشينو
هوت شوكليت /موكا
سحلب سادة
سحلب مكسرات

عصائر ومياه غازية
17.77
17.77
17.77
17.77
17.77
17.77

مانجو قطع
فراولة /جوافة /برتقال
رمان /كانتلوب /موز
بلح /كيوي /بطيخ /تفاح
خوخ /برقوق /أناناس
ليمون /ليمون نعناع
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
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
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عصائر ومياه غازية
30.77
07.77
0.77

بيبسي /شويبس
فيروز /بيريل
مياه معدنية صغيرة

كوكتيالت
07.77
07.77
07.77
10.77

إنرجي /باور هاوس /ريد هارت
إليكتريك ليمون /بلو أوشن
أفركتو /أيس كريم  1بولة
زبادي عسل /زبادي فواكه

الحلــــــــــو
17.77
10.77

أرز باللبن سادة
أرز باللبن بالمكسرات

* 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...
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