برنامج ١٠أيام  ٩/ليا – صﻼة جمعت ن – بداية مكة
 ٥ﳒوم

فندق
مكة المكرمة

فندق
المدينة المنورة

كود الرحلة

فــﲑمونت برج الساعة *٥
 ٥ليالي باﻹفطار

ميلينيم العقيق *٥
 ٤ليالي باﻹفطار

كود الرحلة

موفنبيك هاجر *٥
 ٥ليالي باﻹفطار

روف اﳌدينة * ٥
 ٤ليالي أقامه فقط

ديلوكس
MG٢٠٠١
MG٢٠٠٢

سير
الطيران
ق –جده
مدينه  -ق

تاريخ الرحله ٠٣/٠٥ – ٠٢/٢٠ – ٠٢/١٣ – ٠٢/٠٦ – ٠١/٣٠ – ٠١/٢٣- ٠١/٠٩ –:

)( ١
المزدوجة

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

المفردة

٢١٩٩٠ ٢٢٩٩٠ ٢٥١٥٠

٣٤٤٩٠

١٩٩٩٠ ٢٠٩٩٠ ٢٢٩٩٠

٢٩٩٩٠

سعر الطفل  - ١٢٩٥٠ :سعر الرضيع ٨٥٠٠ :

تم تحديد سعر تذكره الطيران علي أساس  ٥٥٠٠جنيه مصري وأي زيادة علي السعر يتحملها المعتمر

**يتم زياده  ١٠٠٠جنيه علي اﻷسعار المعلنة وذلك فرق تذكره طيران لتواريخ السفر في الفترة من  ٢٢يناير حتي تاريخ  ٢فبراير
** بالنسبة للغرف الثﻼثية والرباعية ﰲ فندق فﲑمونت وبعض الغرف ﰲ فندق موفنبيك يكون السرير الثالث والرابع سراير اضافيه Extra Bed

اﳌستوي

فندق
مكة المكرمة

كود الرحلة

أجياد مكة مكارم *٥

اﳌميز

MG ٢٠٠٣ AJ

 ٥ليالي باﻹفطار

كود الرحلة

رمادا دار الفائزين *٤

MG ٢٠٠٣

 ٥ليالي أقامه فقط

كود الرحلة

روضه البيت *٥

MG ٢٠٠٤

 ٥ليالي إقامة فقط

سير
الطيران

فندق
المدينة المنورة
إيﻼف طيبه*٤
 ٤ليالي أقامه فقط

ق –جده
مدينه  -ق

اﳋزامـــــــــه *٤
 ٤ليالي أقامه فقط

المزدوجة

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

٢١٢٥٠

١٩٥٥٠

١٨٦٥٠

٢٦٩٩٠

١٩٩٩٠

١٨٤٩٠

١٧٧٥٠

٢٤٧٥٠

١٧٧٥٠

١٦٧٥٠

١٦٢٥٠

١٩٩٩٠

سعر الطفل  - ١٢٩٥٠ :سعر الرضيع ٨٥٠٠ :
تاريخ الرحله ٠٣/٠٥ – ٠٢/٢٠ – ٠٢/١٣ – ٠٢/٠٦ – ٠١/٣٠ – ٠١/٢٣- ٠١/٠٩ –:
تم تحديد سعر تذكره الطيران علي أساس  ٥٥٠٠جنيه مصري وأي زيادة علي السعر يتحملها المعتمر

**يتم زياده  ١٠٠٠جنيه علي اﻷسعار المعلنة وذلك فرق تذكره طيران لتواريخ السفر في الفترة من  ٢٢يناير حتي تاريخ  ٢فبراير

االفرع الرئيسى  ١٥شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٥٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٤٩ /+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٨ /+٢ ٢٢٢٢٩٠١٥٠٧

+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥

فرع المهندسين  ٢٠:شارع شهاب المهندسين
+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ /+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ /+٢ ٢٣٣٣٨٨٩٧٤
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
) +٢ ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٨ / +٢ ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٩

المفردة

+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧

برنامج ١٥يوم  ١٤/ليلة صﻼة جمعت ن – بداية مكة

 ٥ﳒوم

فندق
مكة المكرمة

فندق
المدينة المنورة

كود الرحلة

فــﲑمونت برج الساعة *٥
 ٧ليالي باﻹفطار

ميلينيم العقيق *٥
 ٧ليالي باﻹفطار

كود الرحلة

موفنبيك هاجر *٥
 ٧ليالي باﻹفطار

روف اﳌدينة * ٥
 ٧ليالي أقامه فقط

ديلوكس
MG ٢٠٠٥
MG ٢٠٠٦

سير
الطيران

المزدوجة

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

٢٤٩٩٠ ٢٦٧٥٠ ٢٩٩٩٠

ق –جده
مدينه  -ق

تاريخ الرحلة ٠٣/٠٢ – ٠٢/١٧ – ٠٢/٠٨ – ٠٢/٠١ – ٠١/ ٢٥- ٠١/١٣ -٠١/٠٦–:

)(٢

٢٢٣٥٠ ٢٣٧٥٠ ٢٦٦٥٠

المفردة
٤٤٤٩٠

٣٧٧٥٠

سعر الطفل  - ١٢٩٥٠ :سعر الرضيع ٨٥٠٠ :

تم تحديد سعر تذكره الطيران علي أساس  ٥٥٠٠جنيه مصري وأي زيادة علي السعر يتحملها المعتمر

**يتم زياده  ١٠٠٠جنيه علي اﻷسعار المعلنة وذلك فرق تذكره طيران لتواريخ السفر في الفترة من  ٢٢يناير حتي تاريخ  ٢فبراير
** بالنسبة للغرف الثﻼثية والرباعية ﰲ فندق فﲑمونت وبعض الغرف ﰲ فندق موفنبيك يكون السرير الثالث والرابع سراير اضافيه Extra Bed

اﳌستوي
اﳌميز

كود الرحلة

فندق
مكة المكرمة
أجياد مكة مكارم *٥

MG ٢٠٠٧AJ

 ٧ليالي باﻹفطار

كود الرحلة

رمادا دار الفائزين *٤

MG ٢٠٠٧

 ٧ليالي اقامه فقط

كود الرحلة

روضه البيت *٥
 ٧ليالي اقامه فقط

MG ٢٠٠٨

سير
الطيران

فندق
المدينة المنورة
إيﻼف طيبه*٤
 ٧ليالي اقامه فقط

ق –جده
مدينه  -ق

اﳋزامـــــــــه *٤
 ٧ليالي اقامه فقط

المزدوجة

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

المفردة

٢٤٣٥٠

٢١٧٥٠

١٩٩٩٠

٣٢٩٩٠

٢٢٧٥٠

٢٠٤٥٠

١٨٩٩٠

٢٩٩٩٠

١٨٩٩٠

١٧٧٥٠

١٦٩٩٠

٢٣٧٥٠

سعر الطفل  - ١٢٩٥٠ :سعر الرضيع ٨٥٠٠ :
تاريخ الرحله ٠٣/٠٢ – ٠٢/١٧ – ٠٢/٠٨ – ٠٢/٠١ – ٠١/ ٢٥- ٠١/١٣ -٠١/٠٦–:
تم تحديد سعر تذكره الطيران علي أساس  ٥٥٠٠جنيه مصري وأي زيادة علي السعر يتحملها المعتمر

**يتم زياده  ١٠٠٠جنيه علي اﻷسعار المعلنة وذلك فرق تذكره طيران لتواريخ السفر في الفترة من  ٢٢يناير حتي تاريخ  ٢فبراير

االفرع الرئيسى  ١٥شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٥٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٤٩ /+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٨ /+٢ ٢٢٢٢٩٠١٥٠٧

+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥

فرع المهندسين  ٢٠:شارع شهاب المهندسين
+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ /+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ /+٢ ٢٣٣٣٨٨٩٧٤
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
) +٢ ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٨ / +٢ ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٩

+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧




 الحصول على التأشيرات وتذاكر السفر و اﻹقامة بالفنادق ودورة
اﻻنتقاﻻت شامله المزارات في مكة و المدينة بأتوبيسات حديثة مكيفة

 تذاكر الطيران حسب اﻷسعار الموضحة بالبرامج .
 مشرف من الشركة ذو خبرة عالية لمرافقة المعتمرين والقيام على راحتهم
وعمل وزن جماعي وخدمه الحقائب ان كان مسموح بذلك ٠
 تمنح الشركة هدايا عينية ) حقيبة للمستندات  +كيس شوز +
كتيب مناسك العمرة  +ﻷبل شنطة (
 +ﻻبل شنطة (

 جواز سفر صالح لمدة سنه من تاريخ السفر
 ٣ صور فوتوغرافية حديثة على أن تكون خلفية الصورة بيضاء
 شهادة تطعيم مكاتب الصحة مرفق بها أصل إيصال السداد.
 الموقف التجنيدى لمن هو فى سن التجنيد وموافقة جهة العمل لﻸشخاص
المطلوب لهم موافقة جهة العمل

**ﰎ حساب ﲨيع الﱪامج علي اساس سعر الريال السعودي وهو  ٤٫٢٥واي زيادة طارئة علي سعر الريال السعودي يتحملها العميل
** اﻻسعار ﻻ تشمل

حاله تطبيق البصمة ا يو ة ع اﳌعتمر ن ف شركه سا يل السعودية اﳌنوط ل ا بأخذ البصمة ا يو ة ع اﳌسافر ن ا اﳌملكة العر ية
ْ
السعودية ولكن حاله السفر ﻻدا العمرة يكون ا ز عن طر قنا و قوم العميل بدفع رسوم البصمة شركه سا يل وقيم ا  ١٥٠جنيه ان لم
تفرض أي ز اده عن السعر.
نظرا ﳊاله عدم اﻻستقرار التي تشهدها الضوابط اﳌنظمة لرحﻼت العمرة بالنسبة للسوق اﳌصري فان من حق الشركة تأجيل

الرحﻼت اﳌعلنة ﲝد اقصي أسبوع وﻻ ﳛق للعميل الغاء الرحلة واسﱰداد اﳌبلغ اﻻ بعد خصم غرامه اﻹلغاء اﳌنصوص عليها ﰲ

العقد .اما ﰲ حاله التأجيل ﻷكثر من أسبوع يكون من حق العميل الغاء الرحلة واسﱰداد اﳌبلغ بالكامل

جميع اسعار تذاكر الطيران في برامج الطيران المنتظم مسعره علي حسب السعر المعلن من شركات الطيران لعام –  ٢٠٢٠/ ٢٠١٩في
جميع اﻻحوال فان السعر المعلن للتذاكر ليس سعر نهائي وسيتم محاسبه العميل بالزيادة او النقصان علي حسب السعر المذكور في اصل
تذكره السفر وفي يوم تسليم مستندات السفر الي العميل سوأ برد القيمة او تحصيل فرق مقارنه بالسعر المعلن في هذه البرامج .

احجز لرحله الحج من اﻻن واحصل علي خصم خاااص  ٣٠٠٠جنيه علي جميع البرامج – رحله حج
 ١٤٤١هجريا

حج  ٥ﳒوم سريع VIP
حج  ٥ﳒوم )أ(
علي ساحه اﳊرم
حج  ٥ﳒوم )ب(

١٣٥٫٠٠٠

١٢٥٫٠٠٠

حج اقتصادي

٥٥٫٠٠٠

١١٠٫٠٠٠

حج بري

٥٨٫٠٠٠

جميع أسعار رحﻼت الحج تخضع لضوابط وزاره السياحة – واﻻسعار المعلنة اﻻن هي أسعار رحله الحج لعام  ١٤٤٠هجريا – علي ان يحدد السعر
النهائي للحج بعد صدور ضوابط الوزارة لهذا العام  ١٤٤١هجريا

ﲤنياتنا لكم بعمرة مقبولة وزيارة موصولة ,,,,

البرامج اصدار يوم ٢٠١٩/١٢/١٥

االفرع الرئيسى  ١٥شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٥٧ / +٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٤٩ /+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٠٨ /+٢ ٢٢٢٢٩٠١٥٠٧

+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥

فرع المهندسين  ٢٠:شارع شهاب المهندسين
+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ /+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ /+٢ ٢٣٣٣٨٨٩٧٤
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
) +٢ ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٨ / +٢ ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٩

+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧

