
 2018ديسمبر  31حتى لفنادق اأسعار 

 فندق انتركونتيننتال سيتي ستارز القاهرة
 Code(002 02)- 24800100 - EXT. 38 - 24800111 :تليفون
 Code(002 02) - 24800048 :فاكس

 هيلوبوليس -العنوان:ش عمر أبن الخطاب 
 دقائق 10الوقت :من الفندق للهيئة 

 :الموقع اإللكتروني
www.citystars.intercontinental.com 

 :البريد اإللكتروني
reservations@interconticitystars.com 

 مدير المبيعات: مصطفي إبراهيم
 01001542360تليفون:

 :البريد اإللكتروني

moustafa.Ibrahim@lhg.com 
 Diplomatic VIP 380$ - Business 280$ سعر الجناح

 (-) زوجي - (Normal 190$) سعر الغرف: فردي
 % خدمه وضريبه28.8شامله االفطار +  
 

  فندق هوليداي إن إنتركونتيننتال
 Code(002 02)24800100 - EXT. 38 - 24800111 :تليفون
 Code(002 02)24800048 :فاكس

 هيلوبوليس -ش عمر أبن الخطاب :العنوان
 دقائق 10من الفندق للهيئة : الوقت

 :الموقع اإللكتروني
 http://www.holidayinn.com 

 :البريد اإللكتروني
reservations@interconticitystars.com 

 مصطفي إبراهيم :مدير المبيعات
 01001542360:تليفون

 : البريد اإللكتروني
moustafa.Ibrahim@lhg.com 

 VIP 300$ - 235$ : سعر الجناح
 (180$زوجي ) - (Normal 140$) فردي :سعر الغرف

 % خدمه وضريبه28.8شامله االفطار + 
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  فندق إنتركونتيننتال سميراميس
 ٢٠٢-٢٧٩٨٨٠٠٠ :تليفون
 ٢٠٢-٢٧٩٨٨٠١٥ :فاكس

  القاهرة -كورنيش النيل :العنوان
 www.Intercontinental.com :الموقع اإللكتروني
 :البريد اإللكتروني

mailto:reservations.Semiranisic@ihg.com 
 محمد ياسين :ر المبيعاتمدي

 VIP 2300$ - 900$ : سعر الجناح
 (%320زوجي ) - (Normal 280$)  فردي :سعر الغرف

 % ضريبه وخدمه27امله األفطار + ش
 فندق سونستا

 Code(002 02)22641111 :تليفون
 Code(002 02)24039980 :فاكس

 مدينة نصر,القاهرة -شارع الطيران  3:العنوان
 www.sonesta.com :الموقع اإللكتروني
 sonesta@sonestacairo.com :البريد اإللكتروني

 مني صبحي:مدير المبيعات
 01223230263:تليفون

 animr@sonestacairo.com :البريد اإللكتروني
 - (Deluxe 270$ - Special 250$) فردي:سعر الغرف

 (Deluxe 290$ - Special 260$) زوجي
  فطار والضريبه والخدمهشامله اال 

  فندق توليب سبورت سيتي ريزورت
 202-24056126 :تليفون
 202- 24056126 :فاكس

 كم من مطار القاهرة الدولي٤ -زهراء مدينة نصر :العنوان
 www.tolipsportcity.com :الموقع اإللكتروني
 info@tolip-eg.com :البريد اإللكتروني

 قيكريم الف:مدير المبيعات
 01003806179:تليفون

  – (Pool 80$ - 70$ ) فردي :سعر الغرف
 (pool90$ - 80$ ) زوجي             

 فطار والضريبه والخدمهالشامله ا 
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 فندق توليب الجالء

 202-24056126 :تليفون
 202- 24056126 :فاكس

 طريق صالح سالم -هليوبوليس :العنوان
 www.tolipelgalaa.com :الموقع اإللكتروني
 info@tolip-eg.com :البريد اإللكتروني

 كريم الفقي:مدير المبيعات
 01003806179:تليفون

 -$(140 -$ 80فردي ):سعر الغرف
 ($140 -$90زوجي )  
   فطار والضريبه والخدمهشامله اال 

 فندق راديسون
 202-26965656 :تليفون
 202-26965656 :فاكس

 هيلوبوليس, القاهرة - منطقة رضوي الشيراتون:العنوان
 www.radissonblu.com :الموقع اإللكتروني
 Info.cairo@radissonblu.com :البريد اإللكتروني

          Reservations.cairo@radissonblu.com 
 أحمد مندور:مدير المبيعات

 01003522287:تليفون
زوجي  - (Business 120$ - $85فردي ):سعر الغرف

(135 $- 100$) 
   فطار والضريبه والخدمهشامله اال 

 فندق بيروت
 Code(002 02)22911092 - 22916048 - 24145079 :تليفون
 Code(002 02)22904065 - 24159422 :فاكس

 هيلوبوليس -شارع بيروت  56:العنوان
 www-beiruthotls-eg.com :الموقع اإللكتروني
 res.ca@beiruthotels-eg.com :البريد اإللكتروني

 جيهان جرجس:مدير المبيعات
 $60زوجي  -$ 48فردي :سعر الغرف

 فطار والضريبه والخدمهشامله اال
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 فندق رويال مرشال
 Code(002 02)24546700 - 24550001 - 24550011 :تليفون
 Code(002 02)24550197 :فاكس

 شارع روكسي -أ الخليفة المأمون4:العنوان
 www.Marshalhotels.com :الموقع اإللكتروني
 royal@Marshalhotels.com :البريد اإللكتروني

 فادي نبيل:مدير المبيعات
 $130 : سعر الجناح
 $80زوجي  -$ 60فردي :سعر الغرف

  فطار والضريبه والخدمهشامله اال 
  

 فندق فيروجيبت
 202-01142761923-01005791522 - 33459631 :تليفون
 202-33459631 :فاكس

 المهندسين -ش عرابي  11:العنوان
 www.pharaohegypt.com :الموقع اإللكتروني

                         www.pharaohegypt.net 
 info@pharaohegypt.com :البريد اإللكتروني

 سحر عبد السالم:مدير المبيعات
 01005791522:تليفون

 Suite (VIP 75$) : سعر الجناح
 $36زوجي  -Normal $28فردي :سعر الغرف

 فطار والضريبه والخدمهشامله اال 
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