
 السالم للسياحه 
2019الرحالت الخارجيه صيف 

رحلة االحالم
ليالى امستردام ( 3)(&ببلجيكا (&) يوم واحدليالى باريس 4)  

 
 

األسعار تشمل: هذه
(CAI-BVA-CAI)(. القاهرة -باريس -)القاهرةشارتر الطيران  -1

ايام 8ليالى / 7االقامة  -2

مايماثلها او باالفطارنجوم  3ليالى فى باريس بفندق  4االقامة 3 - 

االنتقال بواسطة األتوبيس من باريس الي امستردام مرورا ببروج بلجيكا. -4

او مايماثلها نجوم باالفطار. 3ليالى فى امستردام بفندق  3االقامة  -5

األنتقال من امستردام باالتوبيس الي مطار باريس حيث العودة بسالمة هللا الي أرض الوطن.-6

:ملحوظة

يوجد غرف ثالثية او سرير اضافي. ال -1

سنوات ال يوجد له سرير أضافي في جميع الفنادق. 6الي  0األطفال من سن  2-

بدون سرير اضافي. 11990بسعر  12 الي6 األطفال من  -3

-هذة األسعار ال تشمل :

  للفرد في الليلة تدفع مباشرة للفندق و ال يمكن دفعها بالشركة. يورو 3 ضرائب المدينه من

 2500 ورسومة رسوم القنصلي جنية مصاريف استخراج الفيزا شاملةT.L.S الصحى والمصاريف األدارية وال ترد فى حالة الرفض. التأمين

األوراق المطلوبة :

 خلفية بيضاء +صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية 6*4 صورة شخصية  2شهور + 6جواز سفر سارى لمدة 

أشهر لرب األسرة. 6حساب بنكى لمدة )ألصحاب العمل الخاص ( أو خطاب من جهة العمل )للموظفين( أو شهادة قيد للطلبة + كشف 

-مالحظات :

  كيلو شنطة واحدة لكل فرد 25الوزن المسموح للطيران 

  وفى هذه الحاله غير ذلك سوف تكون بالموصالت العامة .فرد  25االنتقاالت من باريس الى امستردام سوف تكون باتوبيس خاص فى حالة اكتمال العدد

يكون العرض شامل االنتقال من باريس الى أمستردام وغير شامل االنتقال
فندق(. – محطة االتوبيس –فندق )

www.elsalamtours.com تواصل معانا عبر موقع شركتنا -

 01207747735 -للحجز واالستفسار : �📞📞� -

: عنوين فروعنا��
ش عبد العزيز فهمي ميدان هليوبليس بجوار قسم النزهه مصر الجديده . 92القاهره: 
شارع محمود بسيوني ميدان التحرير الدور الرابع. 16التحرير:

Inf 0-2CHD 2 - 6CHD 6 - 12SGL Trip DBL
Hotel Name 

AMSTERDAM
3 night

Hotel Name
PARIS 

4 night

149011990
24990ال يوجد

ال يوجد
19990

WEST SIDE 
INN(3*) 

Median Paris Congress(3*) 

149011990
1499032990

24900  
24990

XO HOTELS 
BLUE(4*) 

    Holiday Inn Porte De 
Clichy (4*) 

الصيفرحالت 
(  7-23الي  7-16)   ( 7-9الي  7-2) 7شهر 

 (8-20الي  8-13(  )8-6الي  7-30)  8شهر 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elsalamtours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RUlxYGsyiKF62WtIXPWTbOkwGacKIczLwXMiXHkRQkWj3yX_B3QdIN68&h=AT3hL4I7u3r1XoqrZyzVm4oJQBiRJWbe4H2p5UvynM2GZ-yPDPpiHerCJPq3EEwdnQgiHTZfQGxRa9r0sNa2jrAxvkW-YDWJdBXtIYlpUOt6zKsAnx6YKS7p_aQNDEhzxZNQOmrDu0R3duDSlxtInss_o3rgW0lY_h32SBYrOEJKQLstqSXnjBJLBj9kmSY7GhStX0lq7r3WAFEfMzF0t2OiD6rOMVcuJ423iwPtQPQJzVvQTotiMkiOoXzEhyZOCDHgI9AtQKSfW_RyTJlPI2auGZf7cNkHOlIE8gdnUJ907xnCRvJAqrj5sXPSi1mqYusiu6EjS9FqDIg_SkCfMC5LNP9bW1Sy8zl14sSkLVipKZAkmpk4MzXgnp6is8FX-i3QEpOgAYAJCG3NtBKTrNGTGoXGDrRxo4olMFtJIuBbByJH1JloZvQLSBogvxgWlUR-sdElnx4vrMcqsh_c6juXzWwgurg3fehSRRY6IP-XD8uVK8jdhU78DPLyTHQfSnByK3ixevk_KP-5bqIiSP3Y8JMUMmEDkPrtjEfSW52SQk_64MHOhLGyktEnTlVak2zCShU713LPcvXkWmGKN0auf23O62HuD8bm3T7SW0a4b5xNPHswba6EMPOIRpeg



