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

أ /هدير عادل

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة
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وكيــــل الــــوزارة
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* تنبيه *
في حالة المطالبة بأي أسعار تخالف قائمة األسعار المعتمدة يرجي االتصال بأرقام الشكاوى االتية :
21072742412
21081020228
أو بإرسال الشكوى على :
صفحة الفيسبوك الرسمية لالدارة
fb.com/Alexandria.tourism1
بوابة الشكاوى على الموقع الرسمى لالدارة
catr.gov.eg
تعليمات هامه يجب على صاحب المنشأه االلتزام بها :
 االعالن عن االسعار بمكان واضح بالمنشأه . ابالغ االداره قبل العمل بأزيد من االسعار المعتمده بالقائمه . يتم تجديد القائمه فى الميعاد المحدد لذلك .(( االلتزام بما سبق حتى التتعرض المنشأه التخاذ االجراءات القانونيه ))

 اليتم السماح بوضع ترابيزات وكراسى داخل او خارج المنشأة لتناول المأكوالت
 ال يسمح بتقديم المشروبات او تحضيرها داخل عبوات جاهزة
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
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