محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

حلواني فلوكيجر (المعسكر الروماني)
العنوان  /المعسكر الروماني مصطفي كامل اسكان القوات المسلحه– حي شرق
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من 0000 / 09 / 61إل0006 / 09 /61
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

052
095

تورته قطر 02سم ( مارس & فلوتس & فانليا )
تورته قطر  05سم ( كريمه & شيكوالته )
تورته قطر  05سم ( تويكس & فلوتس & جاالكسي & ميكس
ريدفلفيت & ميكس شيكوالته )
تارت عادى
تارت ميكس
تورته ميكس روشيه
تورته قطر  02لوتس
جاتوه ( قطعه )
ساليز جاتوه مشكل
جاتوه سواريه ( بالكيلو )
ساليزون ( بالكيلو )
بيتي فور ( بالكيلو )
شرقي ( بالكيلو )
هريسه ساده ( بالكيلو )
هريسه بالمكسرات ( بالكيلو )
كيك ساده وسط & كبير
كيك فاكهه وسط & كبير
انجلش كيك

002
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092
042
092
05
02
092
062
072
002
62
75
62&52
65&55
042

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

أ /نشوى يوسف

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

مسئول مراجعة األسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
Website : www.catr.gov.eg

تليفـون  - 40/0622624 :داخلى رقم 7401 :
E-Mail : info@catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه
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شيكوالته مخصوص ( بالكيلو )
002
تمر سعودى بالشيكوالته ( بالكيلو )
072
بلح ساده بالشيكوالته ( بالكيلو )
002
بلح لوز بالشيكوالته ( بالكيلو )
005
شيكوالته بالبندق ( بالكيلو )
042
شيكوالته نوجا ( بالكيلو )
07
علبة سندوتشات
00
كرواسون ساده
04
كرواسون مشكل
002
بسكوت مشكل بالكيلو
45
علبة بيتى فور ماكرون
05
مولتن كيك
00
ديرت كيك
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تورته ايس كريم كساتا
082
تورته ايس كريم بالك & ويت
052
تورته ايس كريم فورسيزون
002
تورته ايس كريم زبادى & مستكه

* 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 ضدها .اعتماد اسعار بيع الحلويات والمشروبات المغلفهاليسمح بوضع ترابيزات وكراسي داخل المنشاه بغرض تناول الحلوى داخل المنشاهمع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
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