
بافضل الخدمات السٌاحٌه علً مستوي العالم باسعار منافسه   TARGET BOOKING تمتع معنا فً •

.من سعرالفندق%  35الً  بخصومات تصل  ستار   5و   4فً جمٌع فنادق العالم ال  علً حجوزاتك 

من   Booking.comمن السعر المعلن علً %  20الً  15مع امكانٌه االستفاده بخصم ٌصل من •

.خالل عضوٌتك فً تارجت بوكٌنج بجمٌع فئاتها

سواء الدولٌه  ضله لدٌكم فتقدر تستفٌد بافضل االسعار علً حجز تذاكر سفرك علً خطوط طٌران الم•

 .او الداخلٌه 

وخدمات  ( نحن نوفر لك جمٌع السٌارات باحدث الفئات) ه تأجٌر أفخم أنواع السٌارات نٌامع امك•

.التوصٌل 



العضوٌه االلكترونٌه عبر ارسال اسم المستخدم و كلمه المرور عن طرٌق سوف تحصل على  بمجرد انضمامك للعضوٌه  •

.   االٌمٌل الخاص لك 

: القسائم المجانٌة للعضوٌة
فً الفنادق المتاحه فً غرفه دبل شامله الخدمه و  لٌله مجانٌه فً أي دوله فً العالم لٌلتٌن فً كل حجز  6تمتع ب  • 

.الضرٌبه بدون وجبات  

لٌالً مجانٌه فً صورة كوبونات فً حاله حجز  ثالثه لٌالً والرابعة مجاناً فً الفنادق المتاحه فً اي   5تمتع معنا ب • 

.دوله علً مستوي العالم 

مشروطه مع حجز ثالث لٌالً و   مجانٌه اضافٌه فً صورة كوبونات لالستماع باالقامه بها فً سوٌت لٌالً  5تمتع معنا ب 
.ه الرابعه مجانٌ

.  لٌالً مجانٌه فً صورة كوبونات فً حاله حجز  ثالثه لٌالً والرابعة مجاناً فً فندق كونراد القاهره   2تمتع معنا ب • 

لٌالً مدفوعه من طرفكم فً غرفه 7   فً حالة حجز الً جمٌع الدول العربٌه ماعدا المغرب  تذكرة طٌران مجانٌة  2عدد •

 1000تذكره طٌران علً عاصمه اي دوله علً مستوي العالم بقٌمه   2و بوكٌنج بنفس سعر الغرفه علً دابل لشخصٌن 

.  نجوم  5فً فندق    لٌالً مدفوعه 7لاير اٌضا فً حال حجز 

. لاير تستخدم كخصم اضافً فً الحجز 100كوبونات ب  10• 

. (قابله لالهداء الي شخص غٌر مشترك)   لاير تستخدم كخصم اضافً فً الحجز  100كوبونات ب  5• .

.( اسطنبول  –القاهره –دبً )توصٌل مطار • 

. فً دبً شامله االنتقاالت ضودعوه غداء  مجانٌه  لفردٌن فً ناٌل كرٌستال علً النٌل و دعوده غداء علً باخره ال 1•• 

.رحله سٌاحٌه لفردٌن لزٌاره المعالم االثرٌه و المساجد فً اسطنبول شامله االنتقاالت  2• 

. تذكره دخول مبارٌات الدوري االنجلٌزي او االسبانً 2 •



جمٌع الكوبونات متاحه لالستخدام مره واحده فقط* 
العضوٌه شخصٌه و ال ٌجوز التنازل عنها لشخص اخر *

 ٌتم حجز تذكره الطٌران المجانٌه علً الدرجه السٌاحٌه * 
 جمٌع الكوبونات متاحه لالستخدام حتً تارٌخ انتهاء العضوٌه* 
عن طرٌق مكتب حجوزات ساعه  48لحجز اي من ممٌزات العضوٌه البد من الحجز المسبق قبل موعد السفر ب* 
 Target Booking

هالٌجوز استخدام عده كوبونات فً السفره الواحد* 

(سٌاسه االسخدام العادل ) ٌوم من تارٌخ اخر استخدام الي فسٌمه مجانٌه اخري  14استخدام اي قسٌمه مجانٌه البد من مرور  *

جمٌع الحجوزات خاضعه لالمكانٌه المتاحه فً وقت طلب الحجز *

:رسوم فتح الحساب 
1600 USD = 6000  SAR   

تارجت بوكٌنج

شارع الفالح، المهندسٌن،  31

الجٌزة، مصر 

     +20233443724    

+20233431060

Target Booking “VIP Card”

Benefits letter.

   Www.target-booking .com  
+2011 41700068  


