51 El Orouba Street, P.0. Box: 2928
Heliopolis, Cairo, Egypt
Tel.: (202) 290 5055
Fax: (202) 290 8533
E-mail: amir.farouk@lemeridien.com

القاھرة في  26أكتوبر 2014
السيد االستاذ /محمد رحمة
مستشار وزير الطيران االعالمى

تحية طيبة و بعد ،
بمناسبة انعقاد الم ؤتمر االقليم ى الراب ع لمنطق ة الش رق االوس ط لمن ع أنتش ار االم راض ب ين المط ارات يش رفنا أن نتق دم لس يادتكم
بالعرض التالي الستضافة ضيوفكم الكرام بفندق مريديان المطار.

 أوال :أسعار الغرف
الفترة من  16الى  20نوفمبر  2014لعدد  100غرفة مفردة  /مذدوجة
أنواع الغرف
الغرفة المفردة )الطابق العادي(
الغرفة المزدوجة )الطابق العادي(



سعر الليلة الواحدة
 100دوالر امريكي
 115دوالر امريكي

األسعار المذكورة أعاله يضاف اليھا رسم الخدمة  %12و ضريبة مبيعات  10%و ضريبة حكومية .%1
األسعار المذكورة أعاله شاملة )االفطار(بوفية مفتوح

االمتيازات الخاصة بالسادة الضيوف
 استقبال و توديع الضيوف و الشخصيات الھامة و االفراد بالمطار
 استعمال صالة االألعاب بالنادي الصحي مجانا.
 تقديم الشاى و القھوة مجانا بالغرف.
 استخدام جراج السيارات بالفندق مجانا لسيارات المؤتمر خالل فترة االقامة.

االجتماع:
 تحجز قاعة اللوتس النعقاد المؤتمر من  16الي  20نوفمبر 2014
 من الساعة  9صباحا و حتي  4عصرا
 لعدد  150شخص
 مرفق طية القوائم لالختيار

طريقة الدفع:
 نرجو االفادة بطريقة الدفع .

مالحظات:



في حالة عدم وصول الن زالء ف ي الموع د المح دد مس بقا س وف وزارة الطي ران مص اريف االقام ة ألول ليل ة حي ث أن االعت ذار

يجب أن يكون قبل تاريخ الوصول ب  15يوما.


برجاء االفادة بالموافقة على عرض األسعار اعاله في موعد أقصاه  3نوفمبر .2014

نأمل أن يحوز عرضنا المذكور أعاله رضاء سيادتكم ،في انتظار الترحيب بالسادة ضيوفكم في فـندق مريديان المطار .
و تفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير ،،،،،،،،

االستاذ  /محمد رحمة
مشتسار وزير الطيران االعالمي

محمد فاروق
نائب مــديرادارة المبيعات –
ستاروود مصر
فنادق
للمجموعات التجارية

Le Méridien Cairo Airport Dear Mr. Mohamed
Terminal 3, Heliopolis
Cairo - Egypt
First, let me seize this opportunity to thank you for your interest in Le Meridien Cairo
Phone: (20)(2) 226 85
Airport
103

With reference to your email received concerning a Group request, it gives us a great
pleasure to offer your esteemed guests the following ,

Le Meridien Cairo Airport Accommodation arrangements:

Period from : 16.11.2014 till 20.11.2014
Number of rooms required: 100 Rooms
Meals : Bed & Breakfast
Room Rate :
100.00 $ Per Single room per night
115.00 $ per Double room per night
Terms & Conditions:
 Rates are subjected to charge & taxes, currently at 12%, 10%, 1%
accumulative, based on bed & breakfast.
 Above mentioned rates are based on bed and buffet breakfast, served at
Evoo Resturant

Visit our website >
Email us >

Meeting Arrangements:
Duration : 16.11.2014 till 20.11.2014
Venue: Lotus Ballroom
Number of participants: 150 persons.
Time: from 9:00 am till 4:00 PM
Set Up : to be advised
Meeting Package : attached along with Food Menu

Cancellation Policy:
 In case of cancellation within 48 hrs. prior to arrival or the guest did not
show up, the hotel reserve the right to charge the Guest/Company first
night fees.
Rooming list & Check In & Out :


Rooming list to be received 15 days prior to Check IN

Method of Payment:
 To be advised
To activate this agreement, including all the privileges and benefits, kindly
sign one set and returns it to the undersigned Maximum by 3rd of November
2014 otherwise the contract will be nil and void.
Thank you,
On behalf of

Le Méridien Cairo Airport

Mohamed Farouk
Account Director
Group Corporate Sales

Approval & acceptance:

Ministry of aviation

Mohamed Rahma
Ministry of Aviation Consultant

