
 

 
 

 

 

 عمرة

 رمضــــــــــــــــــان لموسم 0111ه /9102

 رحــــــــــــالت مباشرة

 مع الخطوط السعودية

  يونيو 2ماي واإلياب يوم  13الذهاب يوم 

 4 ليالي بالمدينة والباقي بمكة 

 البرنامج السكن بالمدينة المنورة السكن بمكة المكرمة ثنائية ثالثية رباعية خمـــاسي

 0 *1فندق دار االيمان طيبة  * 1دار اإليمان جراند فندق  10211 33311 92111 91841

 9 *1فندق دار االيمان طيبة  *1دار اإليمان أجياد فندق  10311 39211 98711 -

 3 *1فندق القبلة  متر 511* 3فندق االندلس  35141 31711 97811 -

91311 
 1 *1فندق القبلة  متر 511* 3فندق الخليـــــــــل  39711 95511 -

 جناح

 4 أو ما يعادله* 3فندق أحد  متر 541*3فندق دار االيمان السد  98441 93141 90241 90441

 5 أو ما يعادله* 3فندق أحد  متر 711*3فندق درة دار االيمان  98441 93141 90241 90441

 7 أو ما يعادله* 3فندق أحد  متر 241فندق ابراج الكسوة  94011 90811 91041 02311

 8 أو ما يعادله* 3فندق أحد  متر0511* 3جرول فندق  91911 90011 02441 08811

04011 04511 05541 08811 

اصالة القصر االبيض او ما يعادله 

 متر 9111* 3
 أو ما يعادله* 3فندق أحد 

2 

 رحلة غير مباشرة رحلة غير مباشرة

03221 01441 04111 

07041 

 
 أو ما يعادله* 3فندق أحد  متر 3111 المسفلة او الشيشة

01 
 رحلة غير مباشرة رحلة غير مباشرة

 



 

 
 

 

 

  يونيو 12واإلياب يوم  ماي 14الذهاب يوم  

 بمكةوالباقي ليالي بالمدينة  4

 البرنامج السكن بالمدينة المنورة السكن بمكة المكرمة ثنائية ثالثية رباعية خمـــاسي

 0 *1فندق دار االيمان طيبة  * 1دار اإليمان جراند فندق  11341 39941 98911 91811

 9 *1فندق دار االيمان طيبة  *1دار اإليمان أجياد فندق  11341 39941 98911 -

 3 *1فندق القبلة  متر 511* 3فندق االندلس  35400 31111 97311 -

91111 
 1 *1فندق القبلة  متر 511* 3فندق الخليـــــــــل  39011 95041 -

 جناح

 4 أو ما يعادله* 3فندق أحد  متر 541*3االيمان السد  فندق دار 28550 23450 21950 21550

 5 أو ما يعادله* 3فندق أحد  متر 711*3االيمان  فندق درة دار 28550 23450 21950 21550

 7 أو ما يعادله* 3فندق أحد  متر 241فندق ابراج الكسوة  24800 21600 20000 19200

 8 أو ما يعادله* 3فندق أحد  متر0511* 3فندق جرول  23700 91711 02911 08111

04011 04511 05541 08811 
او ما يعادله  اصالة القصر االبيض

 متر رحلة غير مباشرة 9111* 3

أو ما يعادله * 3فندق أحد 

 رحلة غير مباشرة
2 

03221 01441 04111 07041 

المسفلة او الشيشة                            

        متر 3111

 رحلة غير مباشرة  

أو ما يعادله * 3فندق أحد 

 رحلة غير مباشرة
01 

 

 



 

 
 

 

 

 

  يونيو 17واإلياب يوم  ماي 01لذهاب يوم 

 4 ليالي بالمدينة والباقي بمكة 

 البرنامج السكن بالمدينة المنورة السكن بمكة المكرمة ثنائية ثالثية رباعية خمـــاسي

 0 *1فندق دار االيمان طيبة  * 1دار اإليمان جراند فندق  35511 31741 97041 -

 2 *1فندق القبلة  متر 511* 3فندق االندلس  34100 29000 - -

- 
 3 أو ما يعادله* 3فندق أحد  متر 511* 3فندق الخليـــــــــل  30800 25000 -

 

 4 أو ما يعادله* 3فندق أحد  متر 541*3فندق دار االيمان السد  98511 93511 99011 90711

 5 ما يعادله أو* 3فندق أحد  متر 711*3فندق درة دار االيمان  98511 93511 99011 90711

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 وتشمل للفرد البرنامـــــــــج اسعار 

 حسب جدول الطيران المرفق تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا. 

 االقامة في الفنادق المحددة اعاله. 

  تأشيرة العمرة. 

 التنقالت داخل المملكة السعودية ببـــــــاصات. 

 االسعار غير شاملة لإلفطار. 

   التسجيل وثائق: 

  أشهر 8رقمي ال تقل صالحيته على جواز. 

 9  5/1صور فوتوغرافية بخلفية بيضاء  

  المتزوجات للنساء بالنسبة: 

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

  سنة ضرورة وجود محرم  14للنساء أقل من 

  نسختين من البطاقة الوطنية 

  دفتر التلقيح 

 اداء خمسون في المائة عند الحجز من الثمن المتفق عليه       . 

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

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

  للمعتمرين لألداء قيمة االقامة بالفنادقطبقا لقانون الصرف يتم اقتطاع مبلغ من منحة العمرة المخصصة. 

 الطيرانشركة  حسب نظام تواريخ تـــتــــــــــغيــــرال. 

 

 ملحوظات

من مبلغ البرنامج عند الحجز  41  دفع%

لاير سعودي رسوم  9111لمن سبق له العمرة خالل السنتين الماضيتين زيادة 

  .(درهم 4311)التأشيرة 

"ضريبة او رسوم تفرض من طرف السلطات السعوديةهذا السعر ال يشمل اي "  


