
 

 اكتوبر ونونبر هرـــش مرةـــــــــع برامج
 م/2019 ه1441

 رحلة مباشرة الى المدينة مع الخطوط الســـــــــعودية

  نونبر 02اكتوبر و االياب يوم  21الذهاب يوم 

 ليالي بمكة المكرمة 8ليالي بالمدينة المنورة و  4
 البرنامج السكن بالمدينة المنورة السكن بمكة المكرمة

 ثنائية ثالثية رباعية

 1 الحارثية *5فندق السويس  20900 19400 18700

 2 فندق االيمان رويال *5فندق رويال دار االيمان  19300 18000 17350

 3 كورال *5فندق رويال دار االيمان  19400 18100 17400

14900 15300 16200 
 4فندق دار اإليمان جراند 

 * أو أجياد
 4 دار االيمان طيبةفندق 

- 00313  00014  
فندق دار االيمان االندلس 

 * أو دار االيمان الخليل3

* أو ما 3فندق  النور 

 يعادله
5 

00128  00113  00613  
فندق دار االيمان  السد او 

 *3درة دار االيمان 

* أو ما 3فندق  النور 

 يعادله
6 

 



 

 رحلة مباشرة الى المدينة عبر جدة مع الخطوط الســـــــــعودية 

 

  نونبر 01اكتوبر و االياب يوم  29الذهاب يوم 

 ليالي بمكة المكرمة 8ليالي بالمدينة المنورة و  4
 البرنامج السكن بالمدينة المنورة السكن بمكة المكرمة

 ثنائية ثالثية رباعية

 1 الحارثية *5فندق السويس  20600 19000 18300

 2 فندق االيمان رويال *5فندق رويال دار االيمان  19100 17700 16950

 3 كورال *5فندق رويال دار االيمان  18700 17400 16700

14300 14800 15800 
 4فندق دار اإليمان جراند 

 * أو أجياد
 4 فندق دار االيمان طيبة

- 12700 13400 
فندق دار االيمان االندلس 

 الخليل * أو دار االيمان3

* أو ما 3فندق  النور 

 يعادله
5 

12100 12500 13000 
فندق دار االيمان  السد او 

 *3درة دار االيمان 

* أو ما 3فندق  النور 

 يعادله
6 

 

 

 

 

 



 رحالت مباشرة الىالمدينة عبر جدة مع الخطوط السعــــــــــــــودية

  نونبر 16و االياب يوم  نونبر 04الذهاب يوم 

  نونبر 18و االياب يوم  نونبر 06الذهاب يوم 

 ليالي بمكة المكرمة 8ليالي بالمدينة المنورة و  4
 البرنامج السكن بالمدينة المنورة السكن بمكة المكرمة

 ثنائية ثالثية رباعية

 1 الحارثية *5فندق السويس  22200 20700 19900

 2 فندق االيمان رويال *5فندق رويال دار االيمان  21000 19650 18950

 3 كورال *5فندق رويال دار االيمان  20700 19400 18700

16150 16650 17600 
 4فندق دار اإليمان جراند 

 * أو أجياد
 4 فندق دار االيمان طيبة

- 14400 15100 
فندق دار االيمان االندلس 

 * أو دار االيمان الخليل3

* أو ما 3فندق  النور 

 يعادله
5 

13900 14250 14850 
فندق دار االيمان  السد او 

 *3درة دار االيمان 

* أو ما 3فندق  النور 

 يعادله
6 

 

 

 

 

 

 



 :اسعار البرنامـــــــــج للفرد و تشمل
 

 .تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا 

 .االقامة في الفنادق المحددة اعاله 

 . تأشيرة العمرة 

 .التنقالت داخل المملكة السعودية ببـــــــاصات 

 .المزارات بالمدينة المنورة 

 .االسعار غير شاملة لإلفطار للفنادق االقتصادية 

  التســــــــجــــــــــــــيل:وثائق 

 

 أشهر6جوازسفربيومتريمدةالصالحيةالتقلعلى. 

 2 6/4ر فوتوغرافية بخلفية بيضاء صو. 

 دفترالتلقيح. 

 

 

 اتـــبالنسبة للنساء المتزوج: 

 
  نسخة من عقد الزواج باللغة العربية مصادق عليهم. معالزوج موافقة 

  شرعيمحرم سنة ضرورة وجود  45للنساء أقل من. 

 

 لألجانب يةـةللجوازاتاألجنبـــــبالنسب: 
 

 عليهامصادقةبطاقةاإلقامة. 

 

 ــــال:ـــــلألطفـــــسبةـــــبالن 
 عقداالزدياد. 

 ثائق تثبت صلة القرابة مع المحرمو 
 

:ملحوظات  
        .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 طبقا لقانون الصرف يتم اقتطاع مبلغ من منحة العمرة المخصصة

 قيمة االقامة بالفنادق. ءلألدا


