
 ( نًؤتًر انعًم انعربً بانجزائر40قائًت انفُادق انًقترحت عهً انًشاركٍُ فً اندورة )

 2013أبرَم  22إنً  15يٍ 

 اسى
س ـــانهاتف وانفاك

( )كىد انجزائر
(0021321) 

 انبرَد اإلنكتروٍَ

 سعر انغرف باندوالر

فطىر 
 انصباح

يسافت 
انفُدق 
عٍ يقر 
 انًؤتًر

 األجُحت غرفت يزدوجت غرفت يفردة

انسعر 
 دٌاانع

 دٌاانسعر انع انسعر نهًؤتًر
انسعر 
 نهًؤتًر

 دٌاانسعر انع
انسعر 
 نهًؤتًر

فُدق 
األوراسٍ 

 َجىو 5

 74.82.52هاتف:

 90/71.72.87فاكس:

aurassi@yahoo.com   عهى انبحر
333.20 $

عهى انجبم 
271.50$ 

عهى انبحر 
246.82  $

عهى انجبم 
234.48$ 

عهى انجبم 
271.50$ 

عهى انجبم 
236.94$ 

جىاح عادي 
488.70        $

جىاح مميز   
814.52$ 

جىاح مميز 
عهى انحذيقة 

481.30$ 

جىاح مميز 
عهى انبحر 

740.46$ 

مكان  30.85$
اوعقاد 
 انمؤتمر

فُدق 
انسىفُتال 

 َجىو 5

 68.52.10هاتف:

 67.31.42فاكس:

H1540-SL@sofitel.com  عهى انمذيىة
325.80 $

عهى انحذيقة 
357.89$ 

عهى انمذيىة 
283.85  $

عهى انجبم 
320.86$ 

جىاح عادي  ال يوجذ ال يوجذ
974.95        $

جىاح مميز 
1197.09$ 

جىاح عادي    
691.10           $

جىاح مميز     
925.58$ 

30.85$ 7 

 كهم

فُدق 
انهُهتىٌ  

 َجىو 5

 21.96.96هاتف:

 21.96.94فاكس:

Sarah.henni@hilton.com  عهى انحذيقة
246.82 $

عهى انبحر 
283.85$ 

عهى 
انحذيقة 

234.48  $
عهى انبحر 
259.15$ 

عهى 
انحذيقة 

271.50 $
عهى انبحر 
296.19$ 

انحذيقة عهى 
271.50  $

عهى انبحر 
296.19$ 

جىاح مميز 
عهى انحذيقة 

370.23$ 

جىاح مميز 
عهى انبحر 

419.60$ 

جىاح مميز 
عهى انحذيقة 

370.23$ 

جىاح مميز 
عهى انبحر 

419.60$ 

43.19$ 15 

 كهم

فُدق 
انجزائــر  

 َجىو 5

 

 

 23.09.33هاتف:

 60.37.07فاكس:

contact@chaineeldjazair.com 271.50 $ 271.50$ 296.19$ 296.19$ 431.94 $ 431.94 $ 17.89$ 4 

 كهم
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 اسى
س ـــانهاتف وانفاك

( )كىد انجزائر
(0021321) 

 انبرَد اإلنكتروٍَ

 سعر انغرف باندوالر

فطىر 
 انصباح

يسافت 
انفُدق 
عٍ يقر 
 انًؤتًر

 األجُحت غرفت يزدوجت غرفت يفردة

انسعر 
 دٌاانع

 دٌاانسعر انع انسعر نهًؤتًر
انسعر 
 نهًؤتًر

 دٌاانسعر انع
انسعر 
 نهًؤتًر

فُدق 
انسفـــــر  

 َجىو 4

 67.03.05هاتف:

 67.49.00فاكس:

safirhot @yahoo.fr  عهى انبحر
139.88 $

عهى انساحة 
131.78$ 

عهى انبحر 
123.69  $

عهى انساحة 
119.64$ 

عهى انبحر 
158.31 $

عهى انساحة 
147.52$ 

عهى انبحر 
143.47  $

عهى انساحة 
134.02$ 

جىاح نشخص 
واحذ 
180.32$ 

جىاح 
نشخصيه 
200.61$ 

جىاح نشخص 
 واحذ

180.32$ 

جىاح 
نشخصيه 
200.61$ 

 2 مكفول

 كهم

فُدق 
سىَـــس  

 َجىو 3

 63.10.09هاتف:

 68.81.45فاكس:

www.hotelsuisse-dz.com 76.51 $ 76.51 $ 91.32 $ 91.32 $  جىاح عادي
974.95        $

جىاح مميز 
119.09$ 

جىاح عادي    
691.10           $

جىاح مميز     
925.58$ 

30.85$ 3 

 كهم

فُدق انبُر 
    األول 

 َجىو 3

 69.20.20هاتف:

 69.11.10فاكس:

hotelalbert1@hotmail.com 87.62 $ 83.92 $ 99.96 $ 93.79 $ شقة 

116.01$ 

 شقة

116.01$ 

 1 مكفول

 كهم

فُدق 
سُاحت    

 َجىو 3

 63.80.65هاتف:

 63.80.65فاكس:

info`@tourisme-hotel.dz 76.51 $ 76.51 $ 91.32 $ 91.32 $ 3 مكفول ال يوجذ ال يوجذ 

 كهم

فُدق درا 
  انضُاف

 َجًتٍُ 2

 69.20.20هاتف:

 69.11.10فاكس:

 4.5 $17.89 $219.67 $219.67 $148.09 $148.09 $106.13 $ 106.13 جــــــــــــدَى ال

 كهم

 يالحظــت :
 دَُار جزائرٌ. 31.03دوالر أيرَكٍ =  1 -
 كم انرسىو يحسىبت فً األسعار. -

 
 حًدي

 + يحًد هدي/  ط
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