محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

كرم الشام(منتزه ثاني)
العنـــــوان  /عقار رقم 377ش  6اكتوبر مع ش جمال عبد الناصر عصافره بحري
موقف الرخصة  /ترخيص مؤقت مفتوح
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /3إلى 2021 / 12 / 2
البيـــــــــــان

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الماريا

ماريا دجاج
ماريا لحم
ماريا موتزريال دجاج
ماريا موتزريال لحم
وجبة ماريا ش دجاج
وجبة ماريا ش لحم
وجبة ماريا ش دجاج مت
وجبة ماريا ش لحم متز

الســــــــعر

35.00
45.00
40.00
50.00
40.00
50.00
45.00
55.00

* 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 /انجي محمد

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

كرم الشام(منتزه ثاني)
العنـــــوان  /عقار رقم 377ش  6اكتوبر مع ش جمال عبد الناصر عصافره بحري
موقف الرخصة  /ترخيص مؤقت مفتوح
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /3إلى 2021 / 12 / 2
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

الفراخ المشوية

120.00
65.00

فرخه مشوية سوري
نص فرخه مشوية سوري
سندويتشات الشاورما

20.00
25.00
30.00
40.00
35.00
30.00
35.00
35.00
40.00
35.00
40.00
70.00

س ش كايزر اكس الرج دجاج
س ش كايزر اكس الرج لحم
س شاورما فرنساوي دجاج
س شاورما فرنساوي لحم
س شاورما فرنساوي موت دجاج
س شاورما فراخ L
س شاورما فراخ XL
س شاورما فراخ موت L
س شاورما فراخ موت XL
س شاورما لحمه
س شاورما لحمه متزاري
س الشورمه
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

محرر ومراجع القائمة

أ /انجي محمد

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

كرم الشام(منتزه ثاني)
العنـــــوان  /عقار رقم 377ش  6اكتوبر مع ش جمال عبد الناصر عصافره بحري
موقف الرخصة  /ترخيص مؤقت مفتوح
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــ ــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /3إلى 2021 / 12 / 2
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

سندويتشات الغربي

30.00
30.00
30.00
30.00
40.00
75.00
40.00
40.00

س كرسبي فرنساوي
س كرسبي سوري
س زنجر فرنساوي
س زنجر سوري
س برجر لحم سنجل
س برجر لحم جامبو
س سوبريم كريسبى
س سوبريم زنجر
وجبات الشاورما

45.00
55.00
70.00
90.00
80.00
160.00
210.00
185.00
80.00
100.00
90.00
45.00
55.00
50.00

وجبة شاورما عربي دجاج
وجبة شاورما عربي لحم
وجبة شاورما عربي دبل دجاج
وجبة شاورما عربي دبل لحم
وجبة شاورما دبل ميكس
بوكس الكرم فراخ
بوكس الكرم لحمه
بوكس الكرم ميكس
بوكس الصحاب فراخ
بوكس الصحاب لحمه
بوكس الصحاب ميكس
هانتر شاورما فراخ
هانتر شاورما لحمه
هانترشاورما ميكس
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /انجي محمد

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

كرم الشام(منتزه ثاني)
العنـــــوان  /عقار رقم 377ش  6اكتوبر مع ش جمال عبد الناصر عصافره بحري
موقف الرخصة  /ترخيص مؤقت مفتوح
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /3إلى 2021 / 12 / 2
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

وجبات الغربي

65.00
65.00
35.00
75.00
110.00
120.00

وجبة كريسبي
وجبة زنجر
ريزو الكرم
بوكس التوفير
بوكس الجوكر فراخ
بوكس الجوكر ميكس
فتات واوزان الشاورما

40.00
50.00
50.00
70.00
45.00
60.00
225.00
360.00
120.00
180.00
70.00
100.00
100.00
30.00

Mفتة شاورما دجاج
Mفتة شاروما لحم
Lفتة شاروما دجاج
Lفتة شاورما لحم
Mفتة شاروما ميكس
Lفتة شاروما ميكس
كيلو شاورما دجاج
كيلو شاورما لحم
نص كيلو شاورما دجاج
نص كيلو شاورما لحم
ربع كيلو شاورما دجاج
ربع كيلو شاورما لحم
عرض فته
فته شاورما دجاج S
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /انجي محمد

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

كرم الشام(منتزه ثاني)
العنـــــوان  /عقار رقم 377ش  6اكتوبر مع ش جمال عبد الناصر عصافره بحري
موقف الرخصة  /ترخيص مؤقت مفتوح
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /3إلى 2021 / 12 / 2
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سندويتشات البطاطس

الســــــــعر

15.00
15.00
20.00
20.00
25.00
10.00

س بطاطس فرنساوي
س بطاطس سوري
س بطاطس فرنساوي موتز
س بطاطس سوري موتز
شيدر فرايز
باكيت بطاطس
الكريب

30.00
25.00
25.00
35.00
25.00
35.00
35.00
35.00
35.00
30.00
15.00

كريب بسطرمة
كريب مشروم
كريب سوسيس
كريب مشكل لحوم
كريب مشكل جبن
كريب بانية كرسبي
كريب زينجر
كريب شاورما فراخ
كريب شاورما لحمة
كريب شيش طاووك
كريب شيكوالتة
سندويتشات التنين

65.00
75.00
55.00
65.00
75.00

تنين سورى لحم
تنين سورى لحم متزري
تنين سورى فراخ
تنين سورى فراخ متزر
تنين شاورما فرنساوى لحم
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /انجي محمد

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

كرم الشام(منتزه ثاني)
العنـــــوان  /عقار رقم 377ش  6اكتوبر مع ش جمال عبد الناصر عصافره بحري
موقف الرخصة  /ترخيص مؤقت مفتوح
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /3إلى 2021 / 12 / 2
البيـــــــــــان
تنين شاوفرنسى لحم مت
تنين شاوفرنسوى فراخ
تنين فرنسوى فراخ متز
تنين كريسبى
تنين زنجر
اضافة هالبينو
تشيز على الفرايز
اضافة كومبو
اضافة متزريال
سوبريم التنين كرسبى
سوبريم التنين زنجر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر
85.00
55.00
65.00
60.00
60.00
3.00
5.00
15.00
10.00
75.00
75.00

الديناصور
55.00
75.00

ديناصور دوبل
ديناصور تريبل
االضافات

5.00
5.00
10.00
15.00

ثومية كبير
ثومية سبايسي
كلوسلو
طبق ارز
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /انجي محمد

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

كرم الشام(منتزه ثاني)
العنـــــوان  /عقار رقم 377ش  6اكتوبر مع ش جمال عبد الناصر عصافره بحري
موقف الرخصة  /ترخيص مؤقت مفتوح
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إل عتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /3إلى 2021 / 12 / 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيـــــــــــان

عروض

الســــــــعر

90.00
110.00
100.00
90.00
100.00
45.00
45.00
40.00

بوكس المعلم فراخ فرنساوي
بوكس المعلم ميكس كريسبي فرنساو
بوكس المعلم ميكس فرنساوي
بوكس المعلم فراخ سوري
بوكس المعلم ميكس سوري
ابن المعلم ميكس كرسبي
ابن المعلم ميكس شاورما
ابن المعلم فراخ
المشروبات الباردة
بيبسي
كوال لتر
مياة معدنية

5.00
10.00
5.00

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

أ /انجي محمد

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

