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 7107برىامج مصايف ظرو العيخ هيئة التدريض ان يقدو   ضاءيصر ىادى أع

 7107برىامج ظور يوليو 

رقه 

 الفوج

موعد الصفر 

 والرجوع

مدة 

 االقامة

 اشه الفيدق ومميساتى اشه الفيدق ومميساتى ىوع اإلقامة

ل
ألو

ا
 

 00/7الجالثاء 

مصاءا اىل 

06/7 

 اياو5

 لياىل4

 ميتجع ماريته جوىل فيل اجلولف اقامة كاملة
Maritime Jolie Ville Golf & Resort 

 للفرد 0675 الصعر

 شبا آىد ريسورت العيون أمواج ميتجع
(Amwaj Oyoun Resort & Spa - Sharm El Sheikh)

 

 للفرد 0551الصعر 

ى
اى

لج
ا

 

 08/7الجالثاء 

مصاءا اىل 

77/7 

 اياو4

 لياىل3

 اقامة كاملة

 

 ميتجع ماريته جوىل فيل اجلولف

Maritime Jolie Ville Golf & Resort 
، الموجود به قاعت ديلوكس نجوم5

أكثر المؤتمراث الذوليت،صف أول علي البحر، 
 من حمام سباحت، به أكوا بارك

 للفرد 0351الصعر 

 درميس بيتغ ريسورت

Dreams Beach Resort 
علي البحر مباشرة،  ،ديلوكس نجوم5

 به أكوا بارك

 للفرد 0311الصعر 

ح
ال

لج
ا

 

 75/7الجالثاء 

مصاءا اىل 

31/7 

 اياو5

 لياىل4

 كاملة اقامة

 

 درميس بيتغ ريسورت
Dreams Beach Resort 

 للفرد 0651الصعر 

 تريان فيدق روتاىا بيتغ كورال ميتجع

Coral Beach Resort Tiran

 
نجوم، صف  5نجوم، خذمت  4فنذق 

، شاطئ رملي وصخرى، به أكثر اول علي البحر
 من حمام سباحت

 للفرد 0351الصعر 

 7107برىامج ظور أغصطض 

ع
اب

لر
ا

 

 8/8الجالثاء 

مصاءا اىل 

03/8 

 اياو5

 لياىل4

 اقامة كاملة

 

 دومييا كورال باي

Domina Coral Bay Oasis 

 

 للفرد 0675الصعر 

 ظرو العيخ بيتغفيدق ميلتون 

                       

 للفرد 0351الصعر 

ض
م

خلا
ا

 

 05/8الجالثاء 

مصاءا اىل 

09/8 

 اياو4

 لياىل3

 اقامة كاملة

 

 ميتجع هيلتون ظاركض باي

Hilton Sharks Bay Resort 

 للفرد 0375الصعر 

 ميتجع ماريته جوىل فيل اجلولف

Maritime Jolie Ville Golf & Resort 

 للفرد 0351الصعر 

ط
اد

ص
ال

 

 79/8الجالثاء 

مصاءا اىل 

3/9 

 اياو5

 لياىل4

 اقامة كاملة

 

 ميتجع ماريته جوىل فيل اجلولف

Maritime Jolie Ville Golf & Resort 

 للفرد 0675الصعر 

 شبا آىد ريسورت العيون أمواج ميتجع
(Amwaj Oyoun Resort & Spa - Sharm El Sheikh)

 

 للفرد 0551الصعر 

 .األسعبر شبمهت االوتقبالث ببتىبُسبث سُبحُت مكُفت 
  سُكىن ببسعبر اخري، فببدر ببنحجز. 2، و انحجز مه شهر 02/6/0202االسعبر انمعهىت نجمُع االفىاج نمه قبو ببنحجز قبم 
  ًوصف تكهفت انفرد انكبُر.سىت  00-6سىىاث مجبوب بدون كرسً فً االتىبُس، انطفم مه  6سُبست األطفبل: انطفم مه سىت ان 
 األمبكه ببألتىبُس بأسبقُت انحجز ببنىبدي 
 .انحجز بصىرة انبطبقت وشهبداث انمُالد نالطفبل، ووثُقت انزواج 
 .انتجمع أمبو وبدي اعضبء هُئت انتدرَس وانعىدة بىفس انمكبن 
 .انجُزة وانقبهرة ببالتفبق تهُفىوُب 
  وَىجد رحالث اختُبرَت ببسعبر )سىهى سكىَر،خهُج وعمه(بروبمج رحالث داخهُت مسبءا مجبوبكم األفىاج بجمُع انفىبدق بشرو انشُخ نهب ،

 ممُزة)سفبري، غىاصت، عروض دونفُه(
 وتحتىٌ جمُعهب عهً تهفزَىن بشبشت مسطحت ومُىٍ ببر وغالَت كهرببئُتأو انحدَقت شتمم جمُع انغرف وانىحداث عهً شرفت مطهت عهً انبحرت . ،

 ومُبة معدوُت
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 7107 الػردقةهيئة التدريض ان يقدو برىامج مصايف   ضاءيصر ىادى أع

  7107برىامج ظور يوليو 

رقه 

 الفوج

موعد 

الصفر 

 والرجوع

مدة 

 االقامة

 اشه الفيدق ومميساتى اشه الفيدق ومميساتى اشه الفيدق ومميساتى ىوع اإلقامة

 73/7األحد  األول

مصاءا اىل 

78/7 

 اياو5

 لياىل4

 اقامة كاملة

 

 دى شتيال ميتجع

 ملادى مارى

Stella Di Mare& 
Resort 

 للفرد 0775الصعر 

 فيدق اية او شى رويال

AMC Royal Hotel 

 

 للفرد 0675الصعر 

 هارموىى وميتجع فيدق

 ملادى

Harmony Makadi Bay 
Hotel & Resort 

 للفرد 0775الصعر 

  7107برىامج ظور أغصطض 

الجالثاء  الجاىى

77/8 

ا اىل مصاء

77/8 

 اياو5

 لياىل4

 اقامة كاملة

 

 دى شتيال ميتجع

 ملادى مارى

Stella Di Mare& 
Resort 

 

 للفرد 0775الصعر 

 هارموىى وميتجع فيدق

 ملادى

Harmony Makadi Bay 
Hotel & Resort 

 للفرد 0775الصعر 

ثرى كورىرز صيى بيتغ 

 ريسورت

The Three Corners 
Sunny Beach Resort 

 

 للفرد 0451الصعر 

 7107 شبتنرببرىامج ظور 

 اجلنعى الجالح

مصاءا  8/9

 07/9اىل 

 اياو4

 لياىل3

 اقامة كاملة

 

 موفيبيم ميتجع

Continental Hotel 
Hurghada

 للفرد 0475الصعر 

 مارى دى شتيال ميتجع

 ملادى

Stella Di Mare& Resort 

 للفرد 0375الصعر 

 فيدق اية او شى رويال

AMC Royal Hotel 

 

 للفرد 0775الصعر 

  شبمهت االوتقبالث ببتىبُسبث سُبحُت مكُفت.األسعبر 

  ببسعبر اخري، فببدر ببنحجز.سُكىن  2مه شهر انحجز  ، و02/6/0202االسعبر انمعهىت نجمُع االفىاج نمه قبو ببنحجز قبم 

  ًسىت وصف تكهفت انفرد انكبُر. 00-6 سىىاث مجبوب بدون كرسً فً االتىبُس، انطفم مه 6سُبست األطفبل: انطفم مه سىت ان 

 تىبُس بأسبقُت انحجز ببنىبدياألمبكه ببأل 

  انبطبقت وشهبداث انمُالد نالطفبل، ووثُقت انزواج. ةرىصو يدبىنا تُوربك انحجز بصىرة 

 .انتجمع أمبو وبدي اعضبء هُئت انتدرَس وانعىدة بىفس انمكبن 

 .انجُزة وانقبهرة ببالتفبق تهُفىوُب 

  خروج مسبءا انً انممشً انسُبحً مجبوب، وَىجد رحالث اختُبرَت ببسعبر ممُزة)سفبري، غىاصت، عروض دونفُه(جمُع األفىاج ببنغردقت نهب َىو 

 وتحتىٌ جمُعهب عهً تهفزَىن بشبشت مسطحت ومُىٍ ببر وغالَت كهرببئُتانحدَقتأو  شتمم جمُع انغرف وانىحداث عهً شرفت مطهت عهً انبحرت . ،

 ومُبة معدوُت

 


