القـــاهـــرة فى2019/01 /07 :

عرض خدمات خاص للسادة أعضاء نقابه المهندسين

تحية طيبة وبعد,,,,
في إطار التعاون المثمر بين كال من النقابات المصريه وفندق لوباساج القاهرة فإنه يسعدنا االعالن عن العروض التالية:
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األمتيازات الخاصة بالحفالت :يتم منح خصم قيمته  %15من الفندق على الحفالت الخاصة بشرط أن يقوم العضو بتقديم
كارنيه النقابة الخاص به للعام الحالى.2019

عروض الحفالت الخاصة بيانها كالتالى:




















الفندق يقدم عروض التخفيض للحفالت لكل من حفالت (الزفاف  -الخطوبة -أعياد الميالد) فى قاعاته المتميزة.
قاعة الملكات (من  100حتى  250فرد) أسعار تبدأ من 37400.00.جنيه.
قاعة السرايا (من 150حتى  400فرد) أسعار تبدأ من  57550.00جنيه.
قاعة ديسكو البابيون (من  50حتى  120فرد) أسعار تبدأ من 20800.00جنيه.
التراس الخارجى على حمام السباحة (من  100حتى  150فرد) أسعار تبدأ من  37400.00جنيه.
حديقة الفندق الرئيسية وهى عبارة عن  6فدان من الخضرة و األشجار (من  150حتى  800فرد) أسعار تبدأ من
 57550.00جنيه.
يتم سداد المبلغ بالكامل قبل موعد المناسبة بأسبوعين.
يشترط العضو نفسه.
األسعار شاملة االمتيازات التالية:
بوفيه عشاء ل  100فرد
شربات للمدعوين
مشروب بارد مع العشاء
تورتة الفرح .
عدد  2زجاجة مياه معدنية على كل ترابيزة.
إقامة ليلتين في جناح شاملة اإلفطار والعشاء
أوعدد  2غرفة بدون مبيت في حالة الخطوبة.
الزفة الدمياطية الشهيرة  10فرد
دي جي مصاحب طوال الحفل
[جميع اسعار الحفالت ساريه حتي مايو2019
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إشترطات عامة:


جميع اإلمتيازات عاليه للغرف و الحفالت تقدم للسادة حاملى بطاقة التعريف الخاصة بالنقابة للعام الحالى.




يقوم السيد العضو بالمحاسبة بمعرفته الشخصية ويكون مسئول مسئولية تامة عن كل طلباته.
جميع األسعار للوجبات و األفراح عاليه بدون الخصم.

السلطة القانونية:
كل األسعار والبنود السابق ذكرها تخضع للقوانين المصرية ،وأية إخالل بهذه الشروط أو نزاع بين الفندق واالنقابة
المتعاقدة سيكون القضاء و القانون المصري هو الفاصل بينهم.
لحجز الغرف المباشر:
01002176900-)1-7( /0020222670099
تليفون
قسم الحجز:
0020224180761
فاكس
E-Mail : reservations@lepassage.com.eg
لحجز الحفالت المباشر:
01006019000 /0020222670099
تليفون
قسم الحجز:
0020224180761
فاكس
E-Mail : mohamed.fahmy@lepassage.com.eg
tamer.samir@lepassage.com.eg
نرجو موافاتنا بالموافقة على جميع بنود هذا العرض
و اللــــــــــــــــه ولــــــــى التــــوفيــــــــــــق،،،
محمد فهمي
مدير اول مبيعات الحفالت
فندق لوباساج القاهرة
01286075711
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