حج مقبـول

وذنب مغفور
رحﻼت اﳊج مع شركه مصر اﳉديدة للسياحة
لعام  ١٤٤٠هجريه
بصحبه فضيله الشيخ /دكتور  :اشـــــــرف الفيـــــــــــــل

اخر موعد للتقديم يوم  ١٥مارس ٢٠١٩
ﲤنياتنا لكم ﲝج مقبول و وذنب مغفور و زيارة موصولة ,,,,
االفرع الرئيسى  ١٥شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥ +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٥٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٤٩ /+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٨ /+٢ ٢٢٢٢٩٠١٥٠٧
فرع المهندسين  ٢٠:شارع شهاب المهندسين
+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧ +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ /+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ /+٢ ٢٣٣٣٨٨٩٧٤
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
٠٥٥٤ ٣٨٧٢٣٨ / ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٩

برنامج اﳊج السياحي  -مستوى  ٥ﳒوم لعام ١٤٤٠
اوﻻ  :برنامج  ٥ﳒوم – ))حج سريع ((  ١١يوم  ١٠/ليالي –

اﻻقامه بالمدينه
اسم الفندق
اﳊارثية *٥
)جراند مﲑكﲑ(

طﲑان دخلي يوم ٨ذو اﳊجه من اﳌدينه ﳌكه

اﻻقامه بمكه
اسم الفندق

عدد الليالى

فﲑمونت برج الساعة *٥
او ما ﳝاثله

 ٤ليالى
افطار و عشاء
من ٤ذو الحجة إلى
 ٨ذو الحجة

موفنبيك او سويس اوتيل *٥

عدد الليالى
 ٦ليالي
إفطار و عشاء
وشامله فترة المناسك
من  ٨ذو الحجه الى  ١٤ذو
الحجه

ثنائى
١٦٠٫٠٠٠

١٥٣٫٥٠٠

سعر الفرد
بدون تذكرة الطيران
رباعى
ثﻼثى
١٥٠٫٠٠٠

١٣٣٫٥٠٠

١٣٥٫٠٠٠
١٢٠٫٠٠٠

**اسعار الﱪامج اﳌوضحه اعﻼه ﻻ تشمل قيمه تذاكر الطﲑان وسيتم اﻻعﻼن عنها فور صدورها من شركات الطﲑان
**اﻻنتقال من اﳌدينه ﳌكه يوم  ٨ذو اﳊجه بالطﲑان الداخلي ﰲ برنامج اﳊج السريع .
البرنامج يشمل -:
 تشمل اﻷسعار تكاليف استخراج التأشيرة واﻹقامة بالفنادق الموضحة بالبرنامج ومشرفين من الشركة مرافقين للمجموعة
 السفر على خطوط شركه مصر للطيران او الطيران السعودي
 اﻻنتقاﻻت بأتوبيسات حديثه مكيفه

الطوافه  :المطوف المميز اكرم بوشه
 هناجر مكيفه بعرفات – بوفيه مفتوح) لﻺفطار و الغذاء و العشاء ( وعصائر و فواكه و مشروبات و سنكس
 مخيمات مكيفه بمنى – وجبات )فطار –غداء – عشاء (  -وعصائر و فواكه و مشروبات و سنكس
المستندات المطلوبه -:
 جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ السفر
 صورة بطاقه الرقم القومي
 ١٢ صورة فوتوغرافية حديثة على أن تكون خلفية الصورة بيضاء وبالنسبة للسيدات يجب أن تكون محجبة.
 شهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية المخية واﻷنفلونزا الموسمية من مكاتب الصحة مرفق بها أصل إيصال السداد.
 تصريح السفر لمن هو في سن التجنيد .
 يخضع الحج لنظام القرعة مالم تصدر تعليمات جديدة منظمة للحج لعام  ١٤٤٠هـ.
 ﻻ يسمح بالحج لمن حج عام  ٢٠١٤م وفيما بعدها ويستثني من ذلك الزوج المرافق واﻻبن او اﻻبنة المرافقين ﻻحد الوالدين كبار السن.
شروط السداد :يسدد مبلغ جديه الحجز طبقا لتعليمات وزارة السياحة  ٢٠٠٠٠جنية لمستوى  ٥نجوم علي ان يتم اﻻتفاق علي طريقة
سداد باقي المبلغ على حسب ضوابط وزارة السياحة
اخر موعد للتقديم يوم  ١٥مارس ٢٠١٩

ﲤنياتنا لكم ﲝج مقبول و وذنب مغفور و زيارة موصولة ,,,,

االفرع الرئيسى  ١٥شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥ +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٥٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٤٩ /+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٨ /+٢ ٢٢٢٢٩٠١٥٠٧
فرع المهندسين  ٢٠:شارع شهاب المهندسين
+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧ +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ /+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ /+٢ ٢٣٣٣٨٨٩٧٤
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
٠٥٥٤ ٣٨٧٢٣٨ / ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٩

ثانيا  :برنامج  ٥ﳒوم –  ١٤يوم  ١٣/ليله
اﻻقامه بالمدينه
اسم الفندق

عدد الليالى

اﳊرم *٥

 ٣ليالى
افطار و عشاء

اﻻقامه بمكه
اسم الفندق

عدد الليالى

الصفوه رويال داراﻻﳝان *٥

او ما يماثله

من  ١ذو الحجة إلى  ٤ذو
الحجة

او ما يماثله

الشهداء *٥
او ما يماثله

 ١٠ليالي
شامله  ٦ل ا إفطار و عشاء
وشامله فترة المناسك
من  ٤ذو الحجه الى  ١٤ذو الحجه

ثنائى
٢٠٠٫٠٠٠

١٧٠٫٠٠٠

سعر الفرد
بدون تذكرة الطيران
رباعى
ثﻼثى
١٤٧٫٥٠٠

١٣٥٫٠٠٠

١٢٥٫٠٠٠

١١٠٫٠٠٠

اسعار الﱪامج اﳌوضحه اعﻼه ﻻ تشمل قيمه تذاكر الطﲑان وسيتم اﻻعﻼن عنها فور صدورها من شركات الطﲑان
البرنامج يشمل -:
 تشمل اﻷسعار تكاليف استخراج التأشيرة واﻹقامة بالفنادق الموضحة بالبرنامج ومشرفين من الشركة مرافقين للمجموعة
 السفر على خطوط شركه مصر للطيران او الطيران السعودي
 اﻻنتقاﻻت بأتوبيسات حديثه مكيفه

الطوافه  :المطوف المميز اكرم بوشه
 هناجر مكيفه بعرفات – بوفيه مفتوح) لﻺفطار و الغذاء و العشاء ( وعصائر و فواكه و مشروبات و سنكس
 مخيمات مكيفه بمنى – وجبات )فطار –غداء – عشاء (  -وعصائر و فواكه و مشروبات و سنكس
المستندات المطلوبه -:
 جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ السفر
 صورة بطاقه الرقم القومي
 ١٢ صورة فوتوغرافية حديثة على أن تكون خلفية الصورة بيضاء وبالنسبة للسيدات يجب أن تكون محجبة.
 شهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية المخية واﻷنفلونزا الموسمية من مكاتب الصحة مرفق بها أصل إيصال السداد.
 تصريح السفر لمن هو في سن التجنيد .
 يخضع الحج لنظام القرعة مالم تصدر تعليمات جديدة منظمة للحج لعام  ١٤٤٠هـ.
 ﻻ يسمح بالحج لمن حج عام  ٢٠١٤م وفيما بعدها ويستثني من ذلك الزوج المرافق واﻻبن او اﻻبنة المرافقين ﻻحد الوالدين كبار السن.
شروط السداد :يسدد مبلغ جديه الحجز طبقا لتعليمات وزارة السياحه  ٢٠٠٠٠جنية لمستوى  ٥نجوم علي ان يتم اﻻتفاق علي
طريقة سداد باقي المبلغ على حسب ضوابط وزارة السياحة
اخر موعد للتقديم يوم  ١٥مارس ٢٠١٩

ﲤنياتنا لكم ﲝج مقبول و وذنب مغفور و زيارة موصولة ,,,,
االفرع الرئيسى  ١٥شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥ +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٥٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٤٩ /+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٨ /+٢ ٢٢٢٢٩٠١٥٠٧
فرع المهندسين  ٢٠:شارع شهاب المهندسين
+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧ +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ /+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ /+٢ ٢٣٣٣٨٨٩٧٤
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
٠٥٥٤ ٣٨٧٢٣٨ / ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٩

ثالثا  :برنامج  ٤ﳒوم –  ١٤يوم  ١٣/ليله
اﻻقامه بمكه

اﻻقامه بالمدينه
اسم الفندق

عدد الليالي

اسم الفندق

عدد الليالى

اﻻﳝان طيبه *٤

 ٣ليالي
افطار و عشاء

رمادا دار الفائزين *٤

 ١٠ليالي
شامله  ٦ل ا إفطار و عشاء
وشامله فترة المناسك

او ما يماثله

من  ١ذو الحجة إلى  ٤ذو الحجة

او ما يماثله

سعر الفرد
بدون تذكرة الطيران
رباعى
ثﻼثى
ثنائى
١٥٠٫٠٠٠

١٢٠٫٠٠٠

٩٤٫٠٠٠

من  ٤ذو الحجه الى  ١٤ذو الحجه

اسعار الﱪامج اﳌوضحه اعﻼه ﻻ تشمل قيمه تذاكر الطﲑان وسيتم اﻻعﻼن عنها فور صدورها من شركات الطﲑان
البرنامج يشمل -:
 تشمل اﻷسعار تكاليف استخراج التأشيرة واﻹقامة بالفنادق الموضحة بالبرنامج ومشرفين من الشركة مرافقين للمجموعة
 السفر على خطوط شركه مصر للطيران او الطيران السعودي
 اﻻنتقاﻻت بأتوبيسات حديثه مكيفه

فتره المناسك  :المطوف المميز صاﱀ اﳋزامي
 هناجر مكيفه بعرفات – بوفيه مفتوح) لﻺفطار و الغذاء و العشاء ( وعصائر و فواكه و مشروبات و سنكس
 مخيمات مكيفه بمنى – وجبات )فطار –غداء – عشاء (  -وعصائر و فواكه و مشروبات و سنكس
المستندات المطلوبه -:
 جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ السفر
 صورة بطاقه الرقم القومي
 ١٢ صورة فوتوغرافية حديثة على أن تكون خلفية الصورة بيضاء وبالنسبة للسيدات يجب أن تكون محجبة.
 شهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية المخية واﻷنفلونزا الموسمية من مكاتب الصحة مرفق بها أصل إيصال السداد.
 تصريح السفر لمن هو في سن التجنيد .
 يخضع الحج لنظام القرعة مالم تصدر تعليمات جديدة منظمة للحج لعام  ١٤٤٠هـ.
 ﻻ يسمح بالحج لمن حج عام  ٢٠١٤م وفيما بعدها ويستثني من ذلك الزوج المرافق واﻻبن او اﻻبنة المرافقين ﻻحد الوالدين كبار السن.
شروط السداد :يسدد مبلغ جديه الحجز طبقا لتعليمات وزارة السياحه  ١٥٠٠٠جنية لمستوى  ٤نجوم علي ان يتم اﻻتفاق علي
طريقة سداد باقي المبلغ على حسب ضوابط وزارة السياحة
اخر موعد للتقديم يوم  ١٥مارس ٢٠١٩

ﲤنياتنا لكم ﲝج مقبول و وذنب مغفور و زيارة موصولة ,,,,

االفرع الرئيسى  ١٥شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥ +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٥٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٤٩ /+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٨ /+٢ ٢٢٢٢٩٠١٥٠٧
فرع المهندسين  ٢٠:شارع شهاب المهندسين
+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧ +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ /+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ /+٢ ٢٣٣٣٨٨٩٧٤
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
٠٥٥٤ ٣٨٧٢٣٨ / ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٩

رابعا  :برنامج اﳊج السياحي اﻻقتصادي –  ٢٠يوم  ١٩/ليله
اﻻقامه بمكه المكرمه
اسم الفندق  -تحسين ٥نجوم
الشهداء او ما ﳝاثله

باﻹفطار بوفيه مفتوح  ٤ليالي

العزيزيه

عمارات فندقيه بالعزيزية

وج ات ﻻ ش بوكس فطار وعشاء

اﻻقامه بالمدينه
اسم الفندق
ﳎموعه دار اﻹﳝان )اﳌستوي اﻻقتصادي(
او ما ﳝاثله

وج ات ﻻ ش بوكس فطار وعشاء

سعر الفرد
بدون تذكرة الطيران

٥٥٫٠٠٠

اسعار الﱪامج اﳌوضحه اعﻼه ﻻ تشمل قيمه تذاكر الطﲑان وسيتم اﻻعﻼن عنها فور صدورها من شركات الطﲑان
البرنامج يشمل -:
-١
-٢
-٣
-٤

تشمل اﻷسعار تكاليف استخراج التأشيرة واﻹقامة بالفنادق الموضحة بالبرنامج ومشرفين من الشركة مرافقين للمجموعة
السفر على خطوط شركه مصر للطيران او الطيران السعودى
اﻻنتقاﻻت باتوبيسات حديثه مكيفه
اﻻقامه تشمل وجبه ساخنه يوميا طوال فترة الرحله

فتره المناسك  :المطوف المميز تامر ﳏضر
 -٥هناجر مكيفه بعرفات – وجبات )فطار – غداء – عشاء (  -وعصائر و فواكه و مشروبات و سنكس
 -٦مخيمات مكيفه بمنى – وجبات )فطار – غداء – عشاء (  -وعصائر و فواكه و مشروبات و سنكس
 -٧عمارات العزيزيه تسكين ) خماسى و سداسى (
المستندات المطلوبه -:
 جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ السفر
 صورة بطاقه الرقم القومي
 ١٢ صورة فوتوغرافية حديثة على أن تكون خلفية الصورة بيضاء وبالنسبة للسيدات يجب أن تكون محجبة.
 شهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية المخية واﻷنفلونزا الموسمية من مكاتب الصحة مرفق بها أصل إيصال السداد.
 تصريح السفر لمن هو في سن التجنيد .
 يخضع الحج لنظام القرعة مالم تصدر تعليمات جديدة منظمة للحج لعام  ١٤٤٠هـ.
 ﻻ يسمح بالحج لمن حج عام  ٢٠١٤م وفيما بعدها ويستثني من ذلك الزوج المرافق واﻻبن او اﻻبنة المرافقين ﻻحد الوالدين كبار السن.
شروط السداد :يسدد مبلغ جديه الحجز طبقا لتعليمات وزارة السياحة  ١٠٠٠٠جنية لمستوى اﻻقتصادي علي ان يتم اﻻتفاق علي
طريقة سداد باقي المبلغ على حسب ضوابط وزارة السياحة

ﲤنياتنا لكم ﲝج مقبول و وذنب مغفور و زيارة موصولة ,,,,

االفرع الرئيسى  ١٥شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥ +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٥٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٤٩ /+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٨ /+٢ ٢٢٢٢٩٠١٥٠٧
فرع المهندسين  ٢٠:شارع شهاب المهندسين
+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧ +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ /+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ /+٢ ٢٣٣٣٨٨٩٧٤
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
٠٥٥٤ ٣٨٧٢٣٨ / ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٩

خامسا  :برنامج اﳊج السياحي الﱪي –  ٢٠يوم  ١٩/ليله
اﻻقامه بمكه المكرمه
العزيزيه
اسم الفندق -تحسين ٥نجوم
الشهداء او ما ﳝاثله

باﻹفطار بوفيه مفتوح  ٤ليالي

عمارات فندقيه بالعزيزية

وج ات ﻻ ش بوكس فطار وعشاء

اﻻقامه بالمدينه
اسم الفندق
ﳎموعه دار اﻹﳝان )اﳌستوي اﻻقتصادي(
او ما ﳝاثله

وج ات ﻻ ش بوكس فطار وعشاء

سعر الفرد
شامل مقعد في الباص

٥٨٫٠٠٠

البرنامج يشمل -:
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦

تشمل اﻷسعار تكاليف استخراج التأشيرة واﻹقامة بالفنادق الموضحة بالبرنامج ومشرفين من الشركة مرافقين للمجموعة
اﻻنتقاﻻت بأتوبيسات حديثه مكيفه
اﻻقامه تشمل وجبه ساخنة يوميا طوال فترة الرحلة
هناجر مكيفه بعرفات – وجبات )فطار – غداء – عشاء (  -وعصائر و فواكه و مشروبات و سنكس
مخيمات مكيفه بمنى – وجبات )فطار – غداء – عشاء (  -وعصائر و فواكه و مشروبات و سنكس
عمارات العزيزيه تسكين ) خماسي و سداسي (

المستندات المطلوبه -:
 جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ السفر
 صورة بطاقه الرقم القومي
 ١٢ صورة فوتوغرافية حديثة على أن تكون خلفية الصورة بيضاء وبالنسبة للسيدات يجب أن تكون محجبة.
 شهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية المخية واﻷنفلونزا الموسمية من مكاتب الصحة مرفق بها أصل إيصال السداد.
 تصريح السفر لمن هو في سن التجنيد .
 يخضع الحج لنظام القرعة مالم تصدر تعليمات جديدة منظمة للحج لعام  ١٤٤٠هـ.
 ﻻ يسمح بالحج لمن حج عام  ٢٠١٤م وفيما بعدها ويستثني من ذلك الزوج المرافق واﻻبن او اﻻبنة المرافقين ﻻحد الوالدين كبار السن.
شروط السداد :يسدد مبلغ جديه الحجز طبقا لتعليمات وزارة السياحة  ١٠٠٠٠جنية لمستوى البرى علي ان يتم اﻻتفاق علي طريقة
سداد باقي المبلغ على حسب ضوابط وزارة السياحة

ﲤنياتنا لكم ﲝج مقبول و وذنب مغفور و زيارة موصولة ,,,,

االفرع الرئيسى  ١٥شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥ +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٥٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٤٩ /+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٨ /+٢ ٢٢٢٢٩٠١٥٠٧
فرع المهندسين  ٢٠:شارع شهاب المهندسين
+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧ +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ /+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ /+٢ ٢٣٣٣٨٨٩٧٤
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
٠٥٥٤ ٣٨٧٢٣٨ / ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٩

