)(١

أول رمضان–بداية مدينه
تاريخ الرحله  ٠٦) :رمضان ( ٢٠١٩/٠٥/١١

اقامه المدينه :

سعر الطفل  - ١٨٤٥٠ :سعر الرضيع ١٠٠٠٠ :

من  ٦رمضان الي  ١١رمضان

اقامه مكه المكرمه :

تم تحديد سعر تذكره الطيران علي أساس  ٧٨٠٠جنيه مصري وأي زيادة علي السعر يتحملها المعتمر

 ٥ﳒوم
ديلوكس

فندق
مكة المكرمة

MG.RM١٩٠١

الصفوه رويال دار اﻻﳝان *٥
 ٤ليالي إقامه فقط

MG.RM١٩٠١Aj

اجياد مكه مكارم *٥
 ٤ليالي باﻹفطار

كود الرحلة
كود الرحلة

 ٤ﳒوم
ديلوكس

فندق
مكة المكرمة

كود الرحلة
MG.RM١٩٠٢

دار اﻹﳝان جراند *٥
 ٤ليالي باﻹفطار

كود الرحلة
MG.RM١٩٠٣

رمادا دار الفائزين * ٤
 ٤ليالي أقامه فقط

فندق
المدينة المنورة
اﻹﳝان رويال * ٥
 ٥ليالي أقامه فقط

سير
الطيران
ق –مدينه
جدة  -ق

فندق
المدينة المنورة

سير
الطيران

اﻹﳝان طيبه * ٤
 ٥ليالي أقامه فقط

ق –مدينه
جدة  -ق

المزدوجة

٣١٦٦٠ ٣٤٢٥٠ ٣٩٩٩٠
٣٠٩٩٠ ٣٢٩٥٠ ٣٦٥٥٠

٥١٩٩٠

المزدوجة

فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
) +٢ ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٨ / +٢ ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٩

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

المفردة

٢٥٩٩٠ ٢٧٤٥٠ ٢٩٩٩٠

٣٥٩٩٠

٢٤٩٩٠ ٢٦٤٥٠ ٢٨٩٩٠

٣٤٩٩٠

+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥

فرع المهندسين  ٢٠:شارع شهاب المهندسين
+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ /+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ /+٢ ٢٣٣٣٨٨٩٧٤

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

المفردة

٥٤٩٩٠

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

من  ١١رمضان الي  ١٥رمضان

+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧

)(٢

ختام القرآن الكريم–ختام اﳌدينة اﳌنورة
تاريخ الرحله  ١٥) :رمضان (

اقامه المدينه :

سعر الطفل  - ١٩٥٠٠ :سعر الرضيع ١٠٥٠٠ :

من  ٢٠رمضان الي  ٣شوال

من  ١٥رمضان الي  ٢٠رمضان

اقامه مكه المكرمه :

تم تحديد سعر تذكره الطيران علي أساس  ٨١٠٠جنيه مصري وأي زيادة علي السعر يتحملها المعتمر

 ٥ﳒوم
ديلوكس

فندق
مكة المكرمة

MG.RM١٩٠٤

الصفوه رويال دار اﻻﳝان *٥
 ٥ليالي بالسحور

كود الرحلة
MG.RM١٩٠٥

دار اﻹﳝان جراند *٥
 ٥ليالي باﻹفطار

 ٤ﳒوم

كود الرحلة

سير
الطيران

فندق
المدينة المنورة
اﻹﳝان رويال *٥
 ١٣ليله أقامه فقط

ق –جده
مدينه  -ق

ديلوكس

فندق
مكة المكرمة

فندق
المدينة المنورة

سير
الطيران

كود الرحلة
MG.RM١٩٠٦

دار اﻹﳝان جراند *٥
 ٥ليالي أقامه فقط

اﻻﳝان طيبه * ٤
 ١٣ليله أقامه فقط

ق –جده
مدينه  -ق

 ٣ﳒوم

فندق
مكة المكرمة

فندق
المدينة المنورة

سير
الطيران

كود الرحلة
MG.RM١٩٠٧

روضه البيت * ٥
 ٥ليالي أقامه فقط

ﳎموعه دار اﻻﳝان * ٣
 ١٣ليله أقامه فقط

ق –جده
مدينه  -ق

*٥مكه

المزدوجة

٣٩٥٥٠ ٤٦٥٥٠ ٥٦٩٩٠

--

٣٤٣٥٠ ٣٧٩٩٠ ٤٥٢٥٠

---

المزدوجة

المزدوجة

فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
) +٢ ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٨ / +٢ ٠٥٥٤٣٨٧٢٣٩

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

٢٧٢٥٠ ٢٩٢٥٠ ٣٢٩٩٠

+٢ ٠٢٢٢٩٠١٥٦٥

فرع المهندسين  ٢٠:شارع شهاب المهندسين
+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٧٩ / +٢ ٠٢٣٣٣٨٨٥٨٢ /+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٧٦ /+٢ ٢٣٣٣٨٨٩٧٤

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

٣١٢٥٠ ٣٣٧٥٠ ٣٩٩٩٠

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

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

المفردة

+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧

المفردة

---

المفردة

---

)(٣

ختام القرآن الكريم –ختام مكة اﳌكرمة
تاريخ الرحله  ١٦:رمضان

اقامه المدينه :

سعر الطفل  - ١٩٥٠٠ :سعر الرضيع ١٠٥٠٠ :

من  ١٦رمضان الي  ٢٠رمضان

اقامه مكه المكرمه :

تم تحديد سعر تذكره الطيران علي أساس  ٨١٠٠جنيه مصري وأي زيادة علي السعر يتحملها المعتمر

فندق
مكة المكرمة

 ٥ﳒوم

فندق
المدينة المنورة

الصفوه رويال دار اﻻﳝان *٥
 ١٠ليالي اقامه فقط

كود الرحلة
MG.RM١٩٠٨

اﻻﳝان رويال *٥
 ٤ليالي أقامه فقط

الشهـــــداء
 ١٠ليالي اقامه فقط

كود الرحلة
MG.RM١٩٠٩

سير
الطيران
ق –مدينه
جده  -ق

تاريخ الرحله  ١٤:رمضان

اقامه المدينه :

المزدوجة

٦٢٩٩٠ ٨٠٩٩٠

٥٣٩٩٠

٤٩٩٩٠ ٦٣٥٠٠

٤٢٩٩٠

---

سعر الطفل  - ١٩٥٠٠ :سعر الرضيع ١٠٥٠٠ :

من  ١٥رمضان الي  ٢٠رمضان

اقامه مكه المكرمه :

 ٤ﳒوم

فندق
مكة المكرمة

فندق
المدينة المنورة

سير
الطيران

كود الرحلة
MG.RM١٩١٠
كود الرحلة
MG.RM١٩١١

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

خماسيه

٤٨٣٥٠

تم تحديد سعر تذكره الطيران علي أساس  ٧٨٠٠جنيه مصري وأي زيادة علي السعر يتحملها المعتمر

 ٣ﳒوم

من  ٢٠رمضان الي ١شوال رمضان

المزدوجة

من  ٢٠رمضان الي  ٤شوال
تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

المفردة

رمادا دار الفائزين *٤
 ١٤ليالي أقامه فقط

اﻻﳝان طيبه * ٤
 ٥ليالي أقامه فقط

ق –مدينه
جده  -ق

٣٦٤٥٠ ٤١٧٥٠ ٥٠٩٩٠

---

دره دار اﻻﳝان او البدر * ٣
 ١٤ليله أقامه فقط

ﳎموعه دار اﻻﳝان * ٣
 ٥ليالي أقامه فقط

ق –مدينه
جده  -ق

٣٠٩٩٠ ٣٣٩٩٠ ٣٩٩٩٠

---

 ٣ﳒوم

فندق
مكة المكرمة

فندق
المدينة المنورة

سير
الطيران

كود الرحلة
MG.RM١٩١٢

روضه البيت * ٥
 ١٤ليله أقامه فقط

ﳎموعه دار اﻻﳝان * ٣
 ٥ليالي أقامه فقط

ق –مدينه
جده  -ق

المزدوجة

٢٩٩٩٠ ٣٣٥٠٠ ٣٨٩٩٠

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

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

+٢ ٠٢٣٣٣٨٨٩٢٧

الخماسية
٢٨٩٩٠

لعدد  ٢٥فرد فقط

شهر رمضان كامل–ختام القران الكريم ﲟكة اﳌكرمة
تاريخ الرحله  ١٠) :رمضان (

)(٤

سعر الطفل  - ١٨٥٠٠ :سعر الرضيع ١٠٠٠٠ :

من  ٥رمضان الي  ١٠رمضان

اقامه المدينه :

من  ١٠رمضان الي  ٠٤شوال

اقامه مكه المكرمه :

تم تحديد سعر تذكره الطيران علي أساس  ٧٥٠٠جنيه مصري وأي زيادة علي السعر يتحملها المعتمر

فندق حور  ٢بعد بكبري المسفلة ب  ٦٠٠متر وعلي مسافه  ١٦٠٠متر من الحرم مع وجود باصات للحرم علي مدار ال ٢٤
ساعه وطوال ايام شهر رمضان
 ٣ﳒوم
كود الرحلة
MG.RM١٩١٥

فندق
مكة المكرمة

فندق
المدينة المنورة

سير
الطيران

المزدوجة

حـــــور )* ٣ -- (٢
 ٢٤ليله أقامه فقط

ﳎموعه دار اﻻﳝان * ٣
 ٥ليالي أقامه فقط

ق –مدينه
جده  -ق

٣٤٤٩٠

من١٠رمضان إلي  ٤شوال

من ٠٥رمضان الي١٠رمضان


 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 (

تكلفة الفرد فى الغرفة
الرباعية
الثﻼثية

٢٩٩٩٠

٢٧٧٥٠

الخماسية

٢٦٥٠٠


 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 في سن التجنيد وموافقة جهة العمل لﻸشخاص
المطلوب لهم موافقة جهة العمل

**ﰎ حساب ﲨيع الﱪامج علي اساس سعر الريال السعودي وهو  ٤٫٧٠واي زيادة طارئة علي سعر الريال السعودي يتحملها العميل
** اﻻسعار ﻻ تشمل
قيمه  ٢٠٠٠ريال رسوم اضافيه علي اﳌعتمرين ﰲ حاله قيماهم بأداء العمرة عام  ١٤٣٨و  ١٤٣٩هجريا – خاصه بالمملكة العربية السعودية
قيمه  ٢٠٠٠ريال رسوم اضافيه علي اﳌعتمرين ﰲ حاله قيماهم بأداء العمرة عام  ١٤٣٧و  ١٤٣٨و  ١٤٣٩هجريا – خاصه بجمهوريه مصر العربية

تم 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 وﻻكن حاله السفر ﻻدا العمرة يكون ا ز عن طر قنا و قوم العميل بدفع رسوم البصمة شركه سا يل وقيم ا  ١٥٠جنيه
جميع اسعار تذاكر الطيران في برامج الطيران المنتظم مسعره علي حسب السعر المعلن من شركات الطيران لعام  ٢٠١٨و
في 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 .

ﲤنياتنا لكم بعمرة مقبولة وزيارة موصولة ,,,,

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

البرامج اصدار يوم ٢٠١٩/٠٣/١٧

