محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

فطائر و بيــتــزا المعجبانى
العنـــــوان  2/عمارات القوات المسلحة(( -حي الجمرك))
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2222 / 77 / 71إلى 2227 / 77 / 71
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بيــتـــــــزا تونة/انشوجة
ساندوتش جمبرى/سبيط
ساندوتش سى فود
مراجع ومحرر القائمة

أ /رانيا فتحى
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مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مدير عام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمد طلحة
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يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمال رشاد

مسئول مراجعة االسعار
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* 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...
مراجع ومحرر القائمة
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