
 

 

  

      

 

  م2018اإلسكندرية 

 البرامج السياحية لزيارة اإلسكندرية
 الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة

 محافظة  اإلسكندرية

 



 لسيارة اإلسكىدرية  يبرامج سياحية متىوع
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 2 1انجرَبيج 

بروامج اليوم 

الواحد 

 (أ)

  يزذف )يكزجخ اإلضكُذريخ

انقجّ , اآلصبر ٔ انًخطٕطبد 

 (انطًبٔيخ 

  انًطرح انرٔيبَي ٔفيال

دخٕل غبطيء  انطيٕر أٔ

 ضزبَهي
 

 قهؼّ قبيزجبي 

  َسّْ ثذريخ في انًيُبء

 انػرقي 

 جٕنّ ثًٕل كبرفٕر 

 

  قهؼّ قبيزجبي 

  يزذف اآلصبر  )يكزجخ اإلضكُذريخ

 (انقجّ انطًبٔيخ , ٔانًخطٕطبد 

  دذيقخ انذيٕاٌ ثبنُسّْ أٔ زيبرح

 غبطيء انطهطهّ 

  يالْي يذطخ انريم

بروامج اليوم 

الواحد 

 (ب)

  يزذف  )يكزجخ اإلضكُذريخ

انقجّ , اآلصبر ٔانًخطٕطبد 

 (انطًبٔيخ 

  قهؼّ قبيزجبي 

 زيبرح غبطيء ييبيي 

  َسّْ ثذريخ ثػبطيء جهيى 

 َٕجٕنّ ثًٕل ضبٌ ضزيفب 

 

 دذيقّ اَطَٕيبدش 

  يزذف اآلصبر )يكزجخ اإلضكُذريخ

 (انقجّ انطًبٔيخ , ٔانًخطٕطبد 

  قهؼّ قبيزجبي 

  َٔسّْ ثذريخ ثبنًيُبء انػرقيخ أ

زيبرح غبطيء ضبٌ ضزيفبَٕ 



بروامج 

 اليومان 

 

: انيٕو األٔل 

  يزذف  )يكزجخ اإلضكُذريخ

انقجّ , اآلصبر ٔانًخطٕطبد 

 (انطًبٔيخ 

  قهؼّ قبيزجبي 

  َسّْ ثذريخ ثبنًيُبء انػرقيخ

 أٔ زيبرح غبطيء ضيذي ثػر

  ػبيٕد انطٕاري ٔكزبكٕيت

 كٕو انػقبفّ 

  جٕنّ ثًٕل كبرفٕ أٔ دضٕر

يطرح )دفالد دار األٔثرا 

 (ضيذ درٔيع 
 

: انيٕو انضبَي 

 

  انًزذف انقٕيي أٔ غبطيء

 انطهطهّ 

  انًطرح انريبَي ٔفيال

 انطيٕر

  ٔدذيقّ انذيٕاٌ أ

 اَطَٕيبدش

  ٔجٕنّ ثًٕل ضبٌ ضزيفبَٕ أ

دضٕر دفالد يركس 

 اإلثذاع

 

 

: انيٕو األٔل 

  قهؼّ قبيزجبي 

   جٕنخ ثذريخ ثبنًيُبء انػرقيخ

 دذيقّ انًُزسح 

  يالْي انًؼًٕرح
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

: انيٕو انضبَي 

 

 ّْدذيقّ انذيٕاٌ ثبنُس 

  يزذف اآلصبر )يكزجخ اإلضكُذريخ

 (انقجّ انطًبٔيخ , ٔانًخطٕطبد 

  انًطرح انرٔيبَي ٔفيال انطيٕر 

   جٕنّ ثًٕل كبرفٕر

بروامج 

الثالث أيام 

 

: انيٕو األٔل 

 
  يزذف اآلصبر )يكزجخ اإلضكُذريخ

 (انقجّ انطًبٔيخ , ٔانًخطٕطبد 

  انًزذف انقٕيي 

  َسّْ ثذريخ ثبنًيُبء انػرقيخ 

 يطجذ انًرضي أثٕ انؼجبش 

  جٕنّ ثًٕل كبرفٕر أٔ دضٕر

ػرض يطردي ثًطرح ثيرو 

 انزَٕطي 
 

 

: انيٕو األٔل 

 

 قهؼّ قبيزجبي 

  يطجذ انًرضي أثٕ انؼجبش 

  َٔسّْ ثذريخ ثػبطيء جهيى أ

 انذذيقّ انذٔنيخ  

  يزذف يذًٕد ضؼيذ 

 
 

 

 
 



 

 

: انيٕو انضبَي 

 

  ػبيٕد انطٕاري

 ٔكزبكٕيت كٕو انػقبفّ

  انًطرح انرٔيبَي ٔفيال

 انطيٕر

  ٔدذيقخ انذيٕاٌ ثبنُسّْ أ

 انذذيقّ انذٔنيخ 

  ٔجٕنّ ثًٕل جريٍ ثالزا أ

دضٕر ػرٔض دار 

 األٔثرا
 

 

: انيٕو انضبنش 

 

  يُطقّ يصطفي كبيم األصريخ 

  ِدذائق انًُزس 

  ٔيزذف يذًٕد ضؼيذ أ

  يٕني26ٕغبطيء 

  ٔجٕنّ ثًٕل ضبٌ ضزيفبَٕ أ

دفالد انًطرح انصغير 

 ثًكزجخ اإلضكُذريخ 

 

 

: انيٕو انضبَي 

 

  انًطرح انرٔيبَي 

  يزذف اآلصبر )يكزجخ اإلضكُذريخ

 (انقجّ انطًبٔيخ , ٔانًخطٕطبد 

  ّدذيقّ انذيٕاٌ ثبنُسّْ أٔ دذيق

 اَطَٕيبدش

 
 

 

 

 

 
 

 

:  انيٕو انضبنش 

 

  انًزذف انقٕيي 

  دذيقّ انًُزسح أٔ غبطيء

 انًؼًٕرح

  يالْي انًؼًٕرح

 

 

: يالدظبد 

  رخضغ انُسْبد انجذريخ طجقبً نألدٕال انجٕيخ ٔيٕاػيذ انُٕاد

 .ثبإلضكُذريخ 

  رى رصًيى انجرايج طجقبً نطيٕنّ يرٔريخ طجيؼيخ 

  يزى اإلضزفطبر ػٍ ثرايج دفالد دار األٔثرا ٔانًطرح

 .انصغير ٔيركس اإلثذاع رهيفَٕيبً 

 

 

 



: أماكه اإلقامً 

التليفون العىوان مكان اإلقامً 

 034804627طريق انجيع ثجٕار يطؼى ركب  َبدي انكػبفّ انجذريخ  

 034847010 ظ رأش انزيٍ  54يركس غجبة األَفٕغي 

 035622355ظ انذهقبد ثجٕار دهقّ انطًك  يركس غجبة أثٕ قير  

 035925459 ظ ثٕرضؼيذ انػبطجي  32ثيذ انػجبة ثبنػبطجي  

فىادق وجمً واحدة 

 035480996 طريق انجيع انًُذرح 802كٕراي 

 035459067 طريق انجيع ضزبَهي 303دَٔيم 

 035924846 طريق انجيع اإلثراْيًيخ 90درٔيع  

 034869620 يٕنيٕ األزاريطخ 26 طريق 263ريطيص  

 034869224 ظ دجهّ يذطخ انريم  1يصر 

فىادق أقل مه وجمً 

 034807340 ظ أديت إضذق يذطخ انريم  5كبريٌٕ 

 034807585ثجٕار انغرفّ انزجبريخ يذطخ انريم  انُصر 

 034832909 ظ انجٕرصّ انقذيًخ انًُػيخ  9انرٔيم 

 033920568 ظ يرضي ثذر يذطخ يصر  35انرٔضّ  
 

: أماكه السيارة 

التليفون العىوان المكان 

 033926851انؼطبريٍ  - ظ ضهيًبٌ يطري انًطرح انرٔيبَي 

 034865800كريٕز ػبيٕد انطٕاري 

 034835519 طريق انذريخ  110انًزذف انقٕيي  

 034839999طريق انجيع  يكزجخ اإلضكُذريخ 

 034809144األَفٕغي  قهؼّ قبيزجبي 

 039601316كريٕز - كٕو انػقبفّ كزبكٕيت كٕو انػقبفّ 

يزذف دطيٍ صجذي 

نهفٌُٕ انجًيهّ 

 033936616يذرو ثك  -  ظ انًُػب 6

 035821688ثجٕار فزخ هللا  - جُبكهيص يزذف يذًٕد ضؼيذ 

 034280079انُسّْ - ظ أنجرد األٔل دذيقّ انُسّْ 

 034243325ظ إدٔارد األٔل أيبو انًؼٓذ انذيُي  دذيقّ اَطَٕيبدش 

 034865106طريق انذريخ  دار األٔثرا 

 033924533 طريق انذريخ  1يركس اإلثذاع  

 035913835انػبطجي  - طريق انجيع يطرح ثيرو انزَٕطي  

 



 

نهًسيذ يٍ اإلضزفطبر 

يذبفظخ اإلضكُذريخ - انٓيئخ اإلقهيًيخ نزُػيظ انطيبدّ 

اإلضكُذريخ - انؼطبريٍ -  ظ يرضي ثذر 19

 002033931291: فبكص 
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