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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة عصير

 ولمنتزة أحي ال -ميامي -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -لتالى :مـــــة كاالقائ بنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 أطباق مكة

 5 لاميمهلببية /بودينج /عاشورة / ارز بلبن / كريم كر
 10 عاشورة)فواكه / ايس كريم / مكسرات (

 10 أرزكريمة عسل
 12 أرز ايس كريم

 15 ايس كريم مكسراتأرز 
 25 اكهة (ف -أرزشبح )ايس كريم ومكسرات 

 20 أرز مكسرات
 15 عاشورة ايس كريم  و مكسرات 

 15 أرز باللبن فواكه
 12 أرز باللبن عسل وكريمة  

 15 مكسرات اسبشيل
 * تنبيه * 

 تية :ى االام الشكاوفي حالة المطالبة بأي أسعار تخالف قائمة األسعار المعتمدة يرجي االتصال بأرق
01270746490 
01289252668  

 أو بإرسال الشكوى على :
 صفحة الفيسبوك الرسمية لالدارة

fb.com/Alexandria.tourism1 
 بوابة الشكاوى على الموقع الرسمى لالدارة

catr.gov.eg 

 * تعليمات*
 .هر بالمنشأة و االعالن عنهايتم وضع القائمة فى مكان ظا -

 .غ االدارة قبل العمل بأزيد من االسعار المعتمدة بالقائمةيتم ابال -
 .لكيتم تجديد القائمة فى الميعاد المحدد لذ -

 ضدها م بما سبق حتى ال تتعرض المنشأة التخاذ االجراءات القانونيةيتم االلتزا -
 ...مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة عصير

 حي المنتزة أول -ياميم -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -لتالى :مـــــة كاالقائ بنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منبهذه ويعمل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 إضافات

 5 كريمة   
 5 عسل    
 5 مكسرات  
 15 مكسرات مخصوص  

 5 هصوص شيكوالت
 5 صوص كراميل / توت / بابل

 5 ايس
 3 كريمة

 بوريو مكة
 شبح شوب صغير 

 20 15 10 بوريو  
 20 15 10 بوريو )مانجو/فراولة/ بلح/سوداني/حالوة(

 22 17 12 بوريو موز
 25 18 12 بوريو )هوهوز / توينكز   (

 30 20 15 بوريو ايس  كريم
 25 19 13 بوريو ميكس

 25 19 13 )بوريو +هوهوز+توينكز(بوريو كرجاتي
 25 19 13 بوريو اخر حاجة )بوريو+حالوة +موز +سوداني(

 30 ـــ ـــ فتة بوريو)بوريو+كريمة+صوص+ايس كريم(
 44 30 25 بوريو بندق

 40 30 25 بوريو فسدق
 25 18 13 بوريو كرمنت )بوريو+مانجو+قطع موز +قطع تفاح(

 40 30 25 بوريو كاجو
 ...تحيات اإلدارة العامة للسياحةمع أرق 

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 المركزية للسياحة والمصايف رئيس اإلدارة
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 محافظة اإلسكندرية       
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة عصير

 حي المنتزة أول -ياميم -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -لتالى :مـــــة كاالقائ ـــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــونبنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أسـ

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 مكة عطارة

 شبح شوب صغير 
 16 12 9 بلح قرفة

 16 12 9 بلح جنزبيل
 16 12 9 تفاح قرفة
 16 12 9 موز قرفة

 جرانيتا مكة
 14 10 7 فواكه المواسم

 30 22 15 أناناس
 20 15 10 كيوي
 20 15 10 كريز

 جديد في جديد
 45 30 25 العنتيل)جرجير+كاجو+حالوة(

 55 50 40 سل(االمبراطور)فسدق+كاجو+خلطة ع
 30 25 15 الخد الجميل)موز+زبادي+ايس كريم+عسل(

 45 35 25 الساحر)كاجو+كيوي+ايس كريم+عسل +حالوة(
 35 30 25 أبوالسالطين)جرجير+ايس كريم+افوكادو+عسل+حالوة(

 35 30 25 الكبير أوي)افوكادو+مانجو+ايس كريم+عسل(
 55 45 35 تايجر كينج)افوكادو+كاجو+عسل(

 20 15 10 )تفاح+بطيخ+فراولة( راني
 25 20 15 لبنيتا)زبادي+موز+خوخ+ايس كريم(

 42 30 22 الكينج)توينكز+بندق+ايس كريم(
 42 30 22 ديناميت)هوهوز+بندق+ايس كريم(

 45 35 25 شيكو)اناناس+موز+بندق+ايس كريم(
 30 23 18 جوجل)زبادي+موز+مانجو+عسل+ايس كريم(

 ...العامة للسياحةمع أرق تحيات اإلدارة 

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 احة والمصايفرئيس اإلدارة المركزية للسي
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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة عصير

 حي المنتزة أول -ياميم -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -لتالى :مـــــة كاالقائ ـشـــــــــرف بأن تكــونبنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نت

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 جديد في جديد

 شبح شوب رصغي 
 25 17 11 ابوتريكة)بطيخ+فراولة+ايس كريم(

 30 20 15 جبابسكي)ميلك شيك كنافة+ايس كريم(
 35 30 25 رشدي اباظة)افوكادو+كيوي+خلطة عسل(

 16 12 8 فيتامين سي
 14 9 7 شيتوس
 6 4.5 3 اهايمر

 خضروات مكة
 12 8 6 جرجير  
 12 8 6 نعناع  

 12 9 6 نعناع ليمون
 10 7.5 5 ون ليم

 15 10 7 بطاطا
 15 10 7 قرع عسل

 15 10 7 باباز  
 12 10 7 بنجر

 12 8 6 جرجيرسوبيا
 16 11 8 جرجير سبايسي)جرجير+جنزبيل+عسل(

 16 12 8 جرجير بلح
 18 13 9 جرجير حالوة
 15 10 7 نعناع جوافة
 12 9 6 برتقال نعناع

 16 12 8 بنجرموز
 16 12 8 بنجر برتقال

 ...مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايفرئيس 
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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة عصير

 حي المنتزة أول -ياميم -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -لتالى :مـــــة كاالقائ ـماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــونبنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتـــ

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عرالســــــــ                       البيـــــــــــان               
 رضعات مكة

 شبح شوب صغير 
 22 17 11 اسد)كوكتيل +ايس كريم(

 20 15 10 فيل )موز +سوداني(
 18 13 9 صقر)فراولة +مانجو +موز +سوبيا (

 18 13 9 عدس)مانجو+موز (
 25 17 13 ركب النمل)كيوي+حالوة(

 35 26 18 لبن العصفور)اناناس+جوزهند(
 25 18 15 فنكوش)موز+سوداني +ايس كريم( 

 20 15 10 كتكوت)بلح + جوزهند(
 20 15 10 شنديدي)بطيخ +مانجو(

 15 10 7 فرفشة)جرجير +ليمون +جنزبيل(
 20 15 10 نعنشة)فراولة +قرفة +جوزهند(

 31 21 16 شنبو)افوكادو+جرجير(
 22 17 11 هاواي)ايس كريم +مانجو +حليب +موز(

 25 17 13 فياجرا)كيوي+جرجير+بلح(
 30 20 15 اجرا)كيوي +جرجير +بلح +حالوة(سوبر في

 40 30 23 كافيار)افوكادو+بلح +عسل(
 25 17 12 مصيلحي)كنتالوب +موز +ايس(

 20 15 10 سيريالك
 30 22 17 سيريالك فواكه
 30 22 17 سيريالك عسل

 30 20 15 تاموز)موز +توت +ايس(
 20 15 10 كشري
 35 26 18 سفنجة

 12 9 6 زياد

 ...تحيات اإلدارة العامة للسياحة مع أرق

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 ة المركزية للسياحة والمصايفرئيس اإلدار
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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة عصير

 حي المنتزة أول -ياميم -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -لتالى :مـــــة كاالقائ ســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــونبنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أ

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 دي مكةزبا

 شبح شوب صغير 
 15 10 7 زبادي خالط
 20 15 10 زبادي فواكة
 20 15 12 زبادي عسل
 25 18 13 زبادي توت

 25 18 13 زبادي شوكوالتة
 20 15 10 زبادي مانجو
 20 15 10 زبادي فراولة

 20 15 10 زبادي موز
 25 18 13 زبادي كراميل

 20 15 10 زبادي بلح
 30 20 15 زبادي فواكه قطع

 علبة مكة
 ــــ 15 10 فخفخينة

 ــــ 20 15 فخفخينة ايس
 ــــ 40 ــــ بهاريز

 ــــ 25 ــــ تيفا
 شيكوالتة مكة

 25 20 15 برونيز
 30 20 15 اوريو

 40 27 20 كيت كات
 40 27 20 سنيكرز
 40 27 20 مارس
 40 27 20 تويكس

 ...مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة عصير

 حي المنتزة أول -ياميم -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -تالى :ـــــة كاللقائماــون بنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تك

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 شيكوالتة مكة

 شبح شوب صغير 
 40 27 20 تتويكس واي

 34 22 17 مورو
 45 30 22 مالتيزرز
 27 18 14 إم اندإمز
 19 12 8 هوهوز
 16 12 8 توينكز

 13 9 7 شوكوالتة جالسية
 21 16 11 كتاكيتو
 25 18 13 نسكافيه

 16 12 8 بلح شوكوالتة
 16 12 8 موز شوكوالتة

 فريشات مكة
 15 10 7 مانجو

 20 15 10 مانجو قطع
 12 9 6 فراولة

 16 12 8 فراولة قطع
 12 9 6 موز

 16 12 8 موز قطع
 12 9 6 جوافة
 12 9 6 برتقال
 12 9 6 يوسفي

 12 9 6 جريب فروت
 12 9 6 كنتالوب

 ...مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة صيرع

 حي المنتزة أول -ميميا -إسكندر إبراهيم ش 7 العنـــــوان /

 -لتالى :مـــــة كاالقائ بنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 فريشات مكة

 شبح شوب صغير 
 15 10 7 تين شوكي

 15 10 7 تين سلطاني
 15 10 7 حرنكش

 12 9 6 بلح
 16 12 8 بلح شيكوالته

 12 9 6 رمان
 16 12 8 رمان حب

 15 10 7 خوخ
 16 12 8 عنب
 15 10 7 كاكا
 15 10 7 تفاح
 10 9 6 توت

 17 13 9 برقوق
 20 15 10 كيوي

 30 23 15 أناناس
 30 20 16 أفوكادو
 15 10 7 مشمش

 20 15 10 كريز
 12 9 6 بطيخ
 15 10 7 كاكاو

 15 10 7 فراولة لبن
 16 12 8 مانجو لبن

 30 20 15 قشطة
 ...مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      يـــدأ/ إيمــان الس 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 ائمــة األســــعارق
 مكة عصير

 حي المنتزة أول -ياميم -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -لتالى :مـــــة كاالقائ دم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــونبنــــــاء على الطلـــب  المقــــ

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 في العادي

 شبح شوب صغير 
 8 6 4 سوبيا
 8 6 4 خروب

 8 6 4 تمر
 8 6 4 دوم

 8 6 4 عناب
 7 5 3 عرق سوس

 8 6 4 كاكاو)سوبيا+خروب(
 8 6 4 إكلير)سوبيا+دوم(

 12 9 6 سوبيا فراولة
 12 9 6 سوبيا مانجو

 12 9 6 سوبيا بلح
 8 6 4 دعنوب)عنب+دوم(

 8 6 4 وز)عنب+دوم+تمر(جلوك
 12 9 6 سكالنس مانجو
 12 9 6 سكالنس فراولة

 مكسرات مكة
 45 30 25 فسدق
 40 35 20 بندق
 28 30 25 كاجو
 40 35 25 لوز

 40 35 25 عين جمل
 35 20 15 لب اسمر
 35 20 15 لب ابيض

 ...مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                      القائمة       ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
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 االداره العامه للسياحه - االداره المركزيه للسياحه والمصايف                                                                                                                                                                
  

 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة عصير

 حي المنتزة أول -ياميم -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -ى :لتالمـــــة كاالقائ بنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 مكسرات مكة

 شبح شوب صغير 
 15 10 7 سوداني حليب

 16 12 8 ةسوداني شوكوالت
 20 15 10 بلح مكسرات

 20 15 10 افوكادو مكسرات
 35 25 20 افوكادوعسل

 20 15 10 حالوة مكسرات
 45 35 25 مكسرات ميكس
 40 35 25 بندق شوكوالتة
 48 30 25 كاجو شوكوالتة

 مهرجانات مكة
 30 مهرجان المانجو)مانجو +ايس كريم+موز+صوص+كريمة(

 25 +موز+صوص+كريمة (مهرجان الموز)ايس كريم
ت مهرجان الشوكوالته )اوريو+بوريو+ايس كريم+مالتيزرز+كي

 كات+صوص+كريمة(
35 

 25 مهرجان الفراولة )فراولة+ايس كريم+موز+صوص+كريمة(
 مهرجان ميكس

 )مانجو+فراولة+موز+مالتيزرز+صوص+كريمة(
30 

 أيس كريم مكة
  7 ايس كريم كونو
 14 7 ايس كريم علبة

 18 10 ريم مكسراتايس ك
 16 9 ايس كريم كريمة
 18 12 ايس كريم فواكة

 ...مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 دارة العامــــة للســياحةاإل                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
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   4202326/03:  تليفـون                                                     ه   وحـــــسم –الدور السابــع  –العنوان : مديريــــة االسكـــان 
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 االداره العامه للسياحه - االداره المركزيه للسياحه والمصايف                                                                                                                                                                
  

 محافظة اإلسكندرية        
 ة والمصايفاإلدارة المركزية للسياح

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة عصير

 حي المنتزة أول -ياميم -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -لتالى :مـــــة كاالقائ بنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 ( 1ميكسات مكة ) 

 شبح شوب صغير 
 16 10 7 فراولة موز

 15 10 7 فراولة برتقال
 15 10 7 فراولة يوسفي
 15 10 7 يوسفي برتقال
 15 10 7 برتقال جريب
 15 10 7 برتقال رمان
 16 12 8 تفاح برتقال

 15 10 7 بلح كاكا
 15 10 7 بلح موز

 16 12 8 بلح سوداني
 15 10 7 بلح فراولة
 16 12 8 بلح حالوة

 16 12 8 سوداني حالوة
 32 22 17 قشطة بلح
 16 12 8 موز رمان

 16 12 8 جوافة رمان
 16 10 7 فراولة موز

 15 10 7 فراولة برتقال
 15 10 7 فراولة يوسفي
 15 10 7 يوسفي برتقال

 15 10 7 ل جريببرتقا
 15 10 7 برتقال رمان
 16 12 8 تفاح برتقال

 ...مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 رة العامــــة للســياحةاإلدا                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االداره العامه للسياحه - االداره المركزيه للسياحه والمصايف                                                                                                                                                                
  

 محافظة اإلسكندرية        
 المصايفاإلدارة المركزية للسياحة و

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة عصير

 حي المنتزة أول -ياميم -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -لتالى :مـــــة كاالقائ بنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 ( 1ميكسات مكة ) 

 شبح شوب صغير 
 15 10 7 بلح كاكا
 15 10 7 بلح موز

 16 12 8 بلح سوداني
 15 10 7 بلح فراولة

 ( 2ميكسات مكة ) 
 24 16 12 كيوي موز

 32 22 17 مانجو قشطة
 15 10 7 مانجو فراولة

 15 10 7 رتقالمانجو ب
 20 15 10 تين شوكي مانجو

 35 25 20 كيوي اناناس
 25 18 13 كيوي برتقال
 25 18 13 كيوي ليمون
 35 22 18 اناناس موز

 35 22 18 اناناس مانجو
 35 22 18 اناناس برتقال
 34 24 16 اناناس رمان

 34 24 16 اناناس ليمون
 34 24 16 اناناس فراولة

 40 30 25 افوكادو اناناس
 36 26 20 افوكادو كيوي
 35 22 18 افوكادو مانجو

 35 22 18 افوكادو موز
 ...مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          حـــةطلد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
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 محافظة اإلسكندرية        
 ارة المركزية للسياحة والمصايفاإلد

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة عصير

 حي المنتزة أول -ياميم -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -لتالى :مـــــة كاالقائ بنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 ( 2ميكسات مكة ) 

 شبح شوب صغير 

 34 23 17 افوكادو بلح

 17 13 9 خوخ مانجو

 16 12 8 خوخ برتقال

 16 12 8 مشمش مانجو

 16 12 8 مشمش برتقال

 20 15 10 كريز عنب

 24 16 12 كريز عنب برقوق

 15 10 7 خالط

 15 10 7 جزر برتقال

 ميلك شيك مكة

 18 13 9 شوكوالتة

 18 13 9 فراولة

 18 13 9 مانجو

 18 13 9 فانيليا

 22 16 11 ليمون

 22 16 11 كنتالوب

 22 16 11 بطيخ

 30 20 15 كيوي

 ...مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 مكة عصير

 حي المنتزة أول -ياميم -ش إسكندر إبراهيم 7 العنـــــوان /

 -لتالى :مـــــة كاالقائ بنــــــاء على الطلـــب  المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون

 2022 / 02 / 22إلى  2021 / 02 /23 القائمة منعمل بهذه وي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                       البيـــــــــــان               
 ميلك شيك مكة

 شبح شوب صغير 

 22 16 11 ليمون نعناع

 20 15 10 ميكس

 25 17 13 توت

 25 17 13 كراميل

 22 16 11 موز

 22 16 11 جوافة

 22 16 11 جرجير

 40 25 20 اناناس

 20 15 10 بلح

 20 15 10 سوداني

 22 17 11 هوهوز

 22 17 11 توينكز

 25 18 13 بوريو

 25 19 13 كوال

 25 19 13 بلوبيري

 30 20 15 بطاطا

  
 ...ةمع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياح

                      عتمـــد ،،،،       ي     مديــــر عـــــــام                                    القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        كيــــل الــــوزارةو                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
 

 
 ــواء / جمـــال رشــــــادل                                                          األسعارة مراجعمسئول 

 

http://www.catr.gov.eg/
mailto:Tourism.Department1@hotmail.com

