
 

 
 

 

 

 عمرة رمضــــــــــــــــــان لموسم ه2020/1441م

 رحــــــــــــالت مباشرة 
 

 ليالي بالمدينة وشهر كامل بمكة  4

 

 

 

السكن بالمدينة  السكن بمكة المكرمة ثنائية  ثالثية رباعية خمـــاسي 

 المنورة

 البرنامج

 4دار اإليمان جراند فندق  40000 32200 28300 -
* 

 1 *4فندق القبلة 

 

 4 اجياددار اإليمان فندق  39800 32450 28800 -
* 

* أو ما 3فندق أحد 

 هيعادل
2 

 600 *3 االندلسفندق  34800 29000 - -

 متر

* أو ما 3فندق أحد 

 هيعادل
3 

 *3فندق الخليـــــــــل  33500 28200 26200 -

 متر 600

* أو ما 3فندق أحد 

 هيعادل
4 

 السد دار االيمان  فندق 29800 25300 23100 22450

 متر 650*3

* أو ما 3فندق أحد 

 هيعادل
5 

فندق درة دار االيمان  29500 25000 22800 21950

 متر 700*3

* أو ما 3فندق أحد 

 هيعادل
6 

 
 *3  جرولفندق  25800 22700 20800 19800

 متر 1600

* أو ما 3فندق أحد 

 هيعادل

8 

* أو ما 3فندق أحد  التيسيرفندق ابراج  25350 22400 20600 18800

 هيعادل
7 



 

 
 

 

 

 

 

 
 : اسعار البرنامـــــــــج للفرد و تشمل 

 تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا. •

 االقامة في الفنادق المحددة اعاله. •

 تأشيرة العمرة . •

 التنقالت داخل المملكة السعودية ببـــــــاصات. •

 بالمدينة المنورة.المزارات  •

 االسعار غير شاملة لإلفطار للفنادق االقتصادية. •

  :وثائق التســــــــجــــــــــــــيل 

 أشهر. 6 على تقل ال الصالحية مدة بيومتري  سفر جواز •

 .6/4صور فوتوغرافية بخلفية بيضاء  2 •

 التلقيح. دفتر •

 :بالنسبة للنساء المتزوجـــات 

 نسخة من عقد الزواج باللغة العربية مصادق عليهم. موافقة الزوج مع •

 سنة ضرورة وجود محرم شرعي. 45للنساء أقل من  •

 األجنبـية لألجانب للجوازات بالنسبـــــة: 

 عليها. مصادقة اإلقامة بطاقة •

 لألطفــــــــــــــال: بالنـــــسبة 

  االزدياد. عقد •

 وثائق تثبت صلة القرابة مع المحرم. •
 

ملحوظات:   

 اداء خمسون في المائة عند الحجز من الثمن المتفق عليه.       •

        .يمكن تغيير تواريخ الذهاب حسب نظام التأشيرة والطيران •

 من طرف شركة الطيران.  OVER BOOKING الشركة ال تتحمل اي مسؤولية في حالة •

 الوكالة ال تتحمل اية مسؤولية عن الوزن الزائد وكذلك عن ضياع االمتعة . •

 طبقا لقانون الصرف يتم اقتطاع مبلغ من منحة العمرة المخصصة للمعتمرين لألداء قيمة االقامة بالفنادق.  •

 طنجة عبر الدار البيضاء. العودة من مطار جدة إلى 26رحله  •

 

 

 

درهم قيمة التامين الطبي المطبقة من طرف  500االسعار اعاله ال تشمل 

 السلطات السعودية 

  

 


