ﻣﺻــﺮاﻟﺟدﻳـدة

ﻟﻠﺳﻳﺎﺣـــﺔ

اﻟﻄﺮﻳﻖ ٕاﱃ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺘﻴﻖ

برامج عمرﻩ أل  ٥نجـ ـ ـ ــوم ديلوكس
برنامج ١٠ايام  ٩/ليا(ي صالة جمعت-ن– بداية مكة
٥ﳒﻮﻡ

فندق
مكة المكرمة

فندق
المدينة المنورة

موفنبيك ھاجر *٥

موفنبيك أنوار المدينة *٥

 ٥ليالي باإلفطار

 ٤ليالي باإلفطار

ﺩﻳﻠﻮﻛﺲ

كود الرحلة
MG1612
كود الرحلة
MG1612G

جراند زمزم *٥

جراند ميركير *٥

 ٥ليالي باإلفطار

سير
الطيران

)الحارثيه(

المزدوجة

١٢٣٩٠
ق – جده
مدينه -ق

 ٤ليالي باإلفطار

تكلفة الفرد في الغرفة
الرباعية
الثالثية

المفردة

٩٨٩٠

١٩٩٩٠

١٠٧٥٠

تكلفة
الطفل

٤٥٠٠

١١٨٥٠

١٠٣٥٠

٩٤٩٠

١٨٧٥٠

١١٢٩٠

٩٩٥٠

٩١٥٠

١١٧٥٠

تكلفة
الرضيع

٢٥٠٠

رحله ٠٢/ ١٧

٠٢/١٧ – ٠٢/٠٣ – ٠١/٢٧
تاريخ الرحالت ٢٧ – ٠١/٢٠ – ٠١/١٣ :

سعر تذكرة الطيران  ٣٥٠٠ :جنية

يضاف  ٤٠٠جنيه علي رحالت سفر في الفترة من  ٢٠يناير إلي  ٩فبراير ---فرق تذكره الطيران

برنامج ١٠ايام  ٩/ليا(ي صالة جمعه 5ي مكة – بداية مدينه
 ٥ﳒﻮﻡ ﺩﻳﻠﻮﻛﺲ

فندق
مكة المكرمة

فندق
المدينة المنورة

سير
الطيران

كود الرحلة
MG1614

جراند زمزم

الحــــــــرم * ٥
 ٤ليالي أقامه فقط

ق – جدة
-ق

 ٥ليالي باإلفطار

تكلفة الفرد فى الغرفة
الثالثية الرباعية

المفردة

تكلفة
الطفل

تكلفة
الرضيع

٨٥٥٠ ٩٣٥٠ ١٠٧٩٠

١٧٥٥٠

٣٨٥٠

١٨٥٠

المزدوجة

تاريخ الرحالت ٠٢/٠٦ – ٠١/ ٣٠ – ٠١/٢٣ – ٠١/٠٩ :

كود الرحلة
MG1614

جراند زمزم
 ٥ليالي باإلفطار

الحــــــــرم * ٥
 ٤ليالي أقامه فقط

ق – جدة
-ق

٨٢٥٠ ٨٩٥٠ ١٠٢٥٠

١٧٥٥٠

٣٨٥٠

١٨٥٠

تاريخ الرحالت ٠٢/٢٧ - ٠٢/٢٠ – ٠٢/١٣ :

سعر تذكرة الطيران  ٢٧٠٠ :جنية

يضاف  ٨٠٠جنيه علي رحالت سفر في الفترة من  ٢٠يناير إلي  ٩فبراير ---فرق تذكره الطيران

العنوان  ١٠ :شارع النزھة ـ مدينة نصر ـ القاھرة
تليفون  +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٥٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٤٩ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٨ :فاكس +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥ :
فرع المھندسين  ٢٠ش شھاب – المھندسين
تلفون  + ٢٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ / +٢٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ / +٢٠٢٣٣٣٨٨٩٧٤ :فاكس +٢٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧ :
فرع العاشر من رمضان  :ميدان صيدناوي– امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
تليفون ٠١٥٣٨٧٢٣٩ -٠١٥٣٨٧٢٣٨ :

)( ١

الخط الساخن

ﻣﺻــﺮاﻟﺟدﻳـدة

ﻟﻠﺳﻳﺎﺣـــﺔ

اﻟﻄﺮﻳﻖ ٕاﱃ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺘﻴﻖ
برامج العمرة الفاخرة
برنامج ١٠ايام  ٩/ليا(ي صالة جمعه 5ي مكة – بداية مكه
فندق
مكة المكرمة

فندق
المدينة المنورة

سير
الطيران

أبراج مكه ھيلتون *٥
 ٤ليالي إقامة فقط

الحــــــــرم * ٥

ق – جدة
-ق

 ٥ﳒﻮﻡ

كود الرحلة
MG1616H

 ٥ليالي اقامه فقط

تكلفة الفرد فى الغرفة
الثالثية الرباعية

المفردة

تكلفة
الطفل

تكلفة
الرضيع

٧٥٥٠ ٨٤٩٠ ١٠٢٩٠

١٦٧٥٠

٣٨٥٠

١٨٥٠

١٥٣٥٠

٠٢/٢٣ – ٠٢/٠٩

٦٨٥٠ ٧٧٥٠ ٩٤٥٠

١٤٨٥٠

٣٨٥٠

١٨٥٠

٨٢٥٠

٧٤٥٠

١٥٢٥٠

٠١/٣٠ – ٠١/٢٦

٧٣٥٠

٦٥٥٠

١٣٤٥٠

٠٢/٢٣ – ٠٢/٠٩

المزدوجة

٩٧٥٠

اإليمان طيبه أو المنار *٤
 ٥ليالي أقامه فقط
كود الرحلة
أبراج مكه ھيلتون *٥
ق – جدة
اإليمان طيبه أو المنار *٤
٩٧٥٠
ق ٥ليالي باإلفطار
 ٤ليالي إقامة فقط
MG1616
اإليمان طيبه أو المنار *٤
٨٧٩٠
 ٥ليالي أقامه فقط
مدينه( – ٠٢/٢٣ – ٠٢/٠٩ – ٠١/٣٠ – ٠١/٢٦
)جمعه مدينه
تاريخ الرحالت  ٠١/١٦-٠١/ ١٢ :جمعه

سعر تذكرة الطيران  ٢٧٠٠ :جنية

٨١٠٠

٧١٩٠

يضاف  ٨٠٠جنيه علي رحالت سفر في الفترة من  ٢٠يناير إلي  ٩فبراير ---فرق تذكره الطيران

برنامج ١٠ايام  ٩/ليا(ي صالة جمعه 5ي مكة – بداية مدينه
 ٤ﳒﻮﻡ ﺩﻳﻠﻮﻛﺲ ﻣﺪﻳﻨﻪ

فندق
مكة المكرمة

كود الرحلة
MG1615

اجياد مكة مكارم *٥
 ٥ليالي باإلفطار

 ٥ﳒﻮﻡ ﺩﻳﻠﻮﻛﺲ ﻣﻜﺔ

فندق
المدينة المنورة

سير
الطيران

اإليمان طيبه أو المنار *٤
 ٤ليالي باإلفطار

ق–جدة -ق

المزدوجة

تكلفة الفرد فى الغرفة
الثالثية الرباعية

المفردة

٩١٥٠

٧٦٥٠ ٨١٥٠

١٣٩٩٠

تكلفة
الطفل

تكلفة
الرضيع

٣٨٥٠

١٨٥٠

تاريخ الرحالت ٠٢/٢٧ - ٠٢/٢٠ – ٠٢/١٣ – ٠٢/٠٦ – ٠١/ ٣٠ – ٠١/٢٣ – ٠١/٠٩ :

سعر تذكرة الطيران  ٢٧٠٠ :جنية

يضاف  ٨٠٠جنيه علي رحالت سفر في الفترة من  ٢٠يناير إلي  ٩فبراير ---فرق تذكره الطيران

برامج عمرﻩ مستوي أل  ٤نجوم

ﺩﻳﻠﻮﻛﺲ

عشاء هديه مجانية
 ٩ليا(ي – بوفيه 5ي الفندق

برنامج ١٠ايام  ٩/ليا(ي صالة جمعه 5ي مكة – بداية مكه

تكلفة الفرد فى الغرفة
الثالثية الرباعية

 ٤ﳒﻮﻡ ﺩﻳﻠﻮﻛﺲ

فندق
مكة المكرمة

فندق
المدينة المنورة

سير
الطيران

المزدوجة

كود الرحلة
MG1617

رمادا دار الفائزين * ٤

رمادا الحمــرا *٤

 ٥ليالي باإلفطار

 ٤ليالي باإلفطار

ق – جدة
-ق

٦٤٥٠ ٦٨٥٠ ٧٥٥٠

المفردة

تكلفة
الطفل

تكلفة
الرضيع

١٠٦٥٠

٣٨٥٠

١٨٥٠

٠٢/٢٣
٢٣ - ٠٢/١٦ – ٠٢/٠٩ – ٠٢/٠٢ – ٠١/٣٠ – ٠١/٢٦ – ٠١/١٩
تاريخ الرحالت ١٩-٠١/ ١٢ – ٠١/٠٥:

سعر تذكرة الطيران  ٢٧٠٠ :جنية

يضاف  ٨٠٠جنيه علي رحالت سفر في الفترة من  ٢٠يناير إلي  ٩فبراير ---فرق تذكره الطيران

العنوان  ١٠ :شارع النزھة ـ مدينة نصر ـ القاھرة
تليفون  +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٥٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٤٩ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٨ :فاكس +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥ :
فرع المھندسين  ٢٠ش شھاب – المھندسين
تلفون  + ٢٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ / +٢٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ / +٢٠٢٣٣٣٨٨٩٧٤ :فاكس +٢٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧ :
فرع العاشر من رمضان  :ميدان صيدناوي– امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
تليفون ٠١٥٣٨٧٢٣٩ -٠١٥٣٨٧٢٣٨ :

)( ٢

الخط الساخن

ﻣﺻــﺮاﻟﺟدﻳـدة

ﻟﻠﺳﻳﺎﺣـــﺔ

اﻟﻄﺮﻳﻖ ٕاﱃ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺘﻴﻖ
برامج العمرة الطويلة

برامج عمرﻩ أل  ٥نجـ ـ ـ ــوم ديلوكس
برنامج ١٥يوم  ١٤/ليلة صالة جمعت-ن – بداية مكه
٥ﳒﻮﻡ
ﺩﻳﻠﻮﻛﺲ

كود الرحلة
MG1618

فندق
مكة المكرمة

فندق
المدينة المنورة

سير
الطيران

موفنبيك ھاجر *٥

موفنبيك أنوار المدينة * ٥

 ٧ليالي باإلفطار

 ٧ليالي باإلفطار

ق – جده
مدينه -ق

تكلفة الفرد فى الغرفة
المزدوجة
الثالثية الرباعية

المفردة

١٥٩٩٠

١٣٥٥٠

١٢٢٥٠

٢٧٢٥٠

٢١٠٠ ٤١٠٠

١٣٤٩٠

١١٧٥٠

١٠٧٩٠

٢٢٤٥٠

٠٣/٠١

تكلفة
الطفل

تكلفة
الرضيع

تاريخ الرحالت ٠٣/٠١ – ٠٢/١٥ – ٠٢/٠١ – ٠١/٢٥ – ٠١/١٨ – ٠١/٠٤ :

سعر تذكرة الطيران  ٣٠٠٠:جنية

يضاف  ٩٠٠جنيه علي رحالت سفر في الفترة من  ٢٠يناير إلي  ٩فبراير ---فرق تذكره الطيران

برامج العمرة الفاخرة
برنامج ١٥يوم  ١٤/ليلة صالة جمعت-ن – بداية مكه
٥ﳒﻮﻡ ﺩﻳﻠﻮﻛﺲ

فندق
مكة المكرمة

كود الرحلة
MG1619

ماريوت مكه *٥
 ٧ليالي باإلفطار

٤نجوم

كود الرحلة
MG1620
٤نجوم

كود الرحلة
MG1621

فندق
المدينة المنورة

سير
الطيران

اإليمان طيبه *٤
أو اإليمان المنار *٤

أبراج مكه ھيلتون * ٥
 ٧ليالي إقامة فقط

 ٧ليالي باإلفطار

رمادا دار الفائزين* ٤

رمادا الحمرا *٤

 ٧ليالي باإلفطار

 ٧ليالي باإلفطار

ق -جدة-
ق

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
المزدوجة الثالثية

المفردة
٢٠٥٥٠

١٢٤
١٢٤٥٠

١٠٧٩٠

٩٩٩٠

١٣١٠
١٣١٠٠

١٠٥
١٠٥٩٠

٩٣٩٠

٢٢٢٥٠

٧٣٥٠

١٣٩٩٠

٨٩٩٠

٧٩٩٠

تكلفة
الطفل

٣٨٥٠

تكلفة
الرضيع

١٨٥٠

تاريخ الرحالت ٠٣/٠١ – ٠٢/١٥ – ٠٢/٠١ – ٠١/٢٥ – ٠١/١٨ – ٠١/٠٤ :

سعر تذكرة الطيران  ٢٧٠٠ :جنية

يضاف  ٨٠٠جنيه علي رحالت سفر في الفترة من  ٢٠يناير إلي  ٩فبراير ---فرق تذكره الطيران

العنوان  ١٠ :شارع النزھة ـ مدينة نصر ـ القاھرة
تليفون  +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٥٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٤٩ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٨ :فاكس +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥ :
فرع المھندسين  ٢٠ش شھاب – المھندسين
تلفون  + ٢٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ / +٢٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ / +٢٠٢٣٣٣٨٨٩٧٤ :فاكس +٢٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧ :
فرع العاشر من رمضان  :ميدان صيدناوي– امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
تليفون ٠١٥٣٨٧٢٣٩ -٠١٥٣٨٧٢٣٨ :

)( ٣

الخط الساخن

ﻣﺻــﺮاﻟﺟدﻳـدة

ﻟﻠﺳﻳﺎﺣـــﺔ

اﻟﻄﺮﻳﻖ ٕاﱃ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺘﻴﻖ
برنامج املستوي السياRي املمP-

برنامج  ١٠ايام  ٩/ليا(ي صالة جعة 5ي مكه – – بداية مدينة
 ٣ﳒﻮﻡ

كود الرحلة
MG1622
كود الرحلة
MG1623

فندق
مكة المكرمة
البدر الماسة
 ٦٠٠متر من الحرم

 ٥ليالي إقامة فقط
الماسة الندوة *٣

فندق
المدينة المنورة
طيبه مبارك او منازل االسواف
 ٢٥٠متر من الحرم

 ٩٠٠متر من الحرم

٤ليالي إقامة فقط

سير
الطيران

تكلفة الفرد فى الغرفة
المزدوجة الثالثية الرباعية

٦٥٠٠

٥٧٠٠

٥١٥٠

المفردة

--

ق – جدة -ق

٥٨٩٠

 ٥ليالي إقامة فقط

٥٢٥٠

٤٧٥٠

تكلفة
الطفل

تكلفة
الرضيع

٣٨٥٠

١٨٥٠

--

تاريخ الرحالت ٠٢/٢٧ – ٠٢/٢٠ – ٠٢/١٣ – ٠٢/٠٦ – ٠١/٣٠ – ٠١/٢٣ – ٠١/١٦ – ٠١/٠٩ – ٠١/٠٢ :

سعر تذكرة الطيران  ٢٧٠٠ :جنية

يضاف  ٨٠٠جنيه علي رحالت سفر في الفترة من  ٢٠يناير إلي  ٩فبراير ---فرق تذكره الطيران

برنامج ١٥يوم  ١٤/ليلة صالة جمعت-ن – بداية مكه
 ٣ﳒﻮﻡ

كود الرحلة
MG1624
كود الرحلة
MG1625

فندق
مكة المكرمة
البدر الماسة
 ٦٠٠متر من الحرم

 ٧ليالي اقامة فقط
الماسة الندوة *٣
 ٩٠٠متر من الحرم

فندق
المدينة المنورة
طيبه مبارك او اإليمان النور
 ٢٥٠متر من الحرم

٧ليالي إقامة فقط

سير
الطيران

تكلفة الفرد فى الغرفة
المزدوجة الثالثية الرباعية

٧٨٩٠

٦٥٥٠

٥٨٥٠
٥٨٥٠

المفردة

--

ق – جدة -ق

٦٩٩٠

 ٧ليالي إقامة فقط

٥٩٩٠

٥٣٩٠

تكلفة
الطفل

تكلفة
الرضيع

١٨٥٠ ٣٨٥٠
--

تاريخ الرحالت ٠٣/٠١ – ٠٢/١٥ – ٠٢/٠١ – ٠١/٢٥ – ٠١/١٨ – ٠١/٠٤ :

سعر تذكرة الطيران  ٢٧٠٠ :جنية

يضاف  ٨٠٠جنيه علي رحالت سفر في الفترة من  ٢٠يناير إلي  ٩فبراير ---فرق تذكره الطيران

العنوان  ١٠ :شارع النزھة ـ مدينة نصر ـ القاھرة
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فرع المھندسين  ٢٠ش شھاب – المھندسين
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ﻣﺻــﺮاﻟﺟدﻳـدة
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اﻟﻄﺮﻳﻖ ٕاﱃ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺘﻴﻖ

א   ل

א

• الحصول على التأشيرات وتذاكر السفر و اإلقامة بالفنادق ودورة
االنتقاالت شامله المزارات في مكة و المدينة بأتوبيسات حديثة مكيفة موديل ٢٠١٥

• تذاكر الطيران حسب األسعار الموضحة بالبرامج .
• مشرف من الشركة ذو خبرة عالية لمرافقة المعتمرين والقيام على راحتھم
وعمل وزن جماعي وخدمه الحقائب ان كان مسموح بذلك ٠
• تمنح الشركة ھدايا عينية ) حقيبة للمستندات  +كيس شوز +
كتيب مناسك العمرة  +ألبل شنطة (

دא אطو

• جواز سفر صالح لمدة  ٧شھور من تاريخ السفر
•  ٣صور فوتوغرافية حديثة على أن تكون خلفية الصورة بيضاء
• شھادة تطعيم مكاتب الصحة مرفق بھا أصل إيصال السداد.
• الموقف التجنيدى لمن ھو فى سن التجنيد وموافقة جھة العمل لألشخاص
المطلوب لھم موافقة جھة العمل

سعر تذاكر الطيران الموضحة في البرامج
القاھرة – جدة – مدينة  -القاھرة

**تم حساب جميع الalامج عYي اساس ان سعر الريال السعودي

 ٣٥٠٠جنية

سفر يوم خميس او أربعاء

هو ٢.٢٥جنية مصري

القاھرة – جدة – مدينة  -القاھرة
سفر وسط االسبوع

واي زيادة طارئة عYي سعر الريال السعودي يتحملها العميل
**جميع الاسعار عالية تشمل سعر تذكرة الطa-ان بالجنية املصري
وتم تحديد سعر عYي أساس أسعار التذاكر املعلنة من شركات
الطa-ان ملوسم  ٢٠١٦/ ٢٠١٥وأي زيادة عYي سعر التذاكر يتحملها
املعتمر.

     

القاھرة – جدة – جدة  -القاھرة
في حالة طلب عودة من المدينة يتم دفع مبلغ

 ٢٧٠٠جنية
 ٣٥٠جنية

في حالة طلب ذھاب الي المدينة يتم دفع مبلغ

 ٣٥٠جنية

خصم التأشيرة
في حاله طلب طفل بسرير يتم خصم

 ٥٥٠جنية
 ٣٠٠جنية

  ،،،،

البرامج اصدار يوم ٢٠١٥/١٢/٢٠
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