
 لنا   فخدماتنا تميزنا و خدمتكم شر 

Siége social  MEKNES : 20, Rue Kenitra passage el Husseini ville Nouvelle- CP 50000   
Tel : 05 35 51 36 57 / GSM 06 10 67 88 91 / 0676 080 823 

Succursale FES : 12, Rue Assilah, Atlas, bureau Al Andalouss 1er étage Appart 3 CP30050 
Tel : 05 35 73 39 08 

ARFOUD : Rue Nakhla  Appart 2 Boulevard Moulay Ali cherif TEL : 05 35 57 70 54 
www.maghreb-alandalouss.com 

 

 

  

  
    

        يوم 20 اإلقامة مدة 

 يلةل 14 مكة المكرمة ليالي 05المدينة المنورة  الوجبات سعر الفرد في الغرفة

 غير المباشرالالبرنامـــج  الثنائية الثالثية الرباعية الخماسي

 م 099 ابراج الكسوةفندق  فنادق مجموعة السالم بمكة إفطار 16.700 16.000 15.800 15.500

 م 059 سيف المجدفندق  فنادق مجموعة السالم بدون 17.500 16.500 16.000 -

*5فندق الشهداء   *5  فندق كراون بالزا باإلفطار 21.500 19.700 18.800 -  

 

 

 

 يوم 14 اإلقامة مدة 

 ليالي 08 مكة المكرمة ليالي 05المدينة المنورة  الوجبات سعر الفرد في الغرفة

 البرنامـــج المباشر الثنائية الثالثية الرباعية الخماسي

 م 099 فندق ابراج الكسوة فنادق مجموعة السالم بدون 105599 105999 155799 155599

 م 059سيف المجد فندق  فنادق مجموعة السالم بدون 175999 105599 155599 -

*5فندق الشهداء   *5  فندق كراون بالزا باإلفطار 095999 105999 185099 -  

*5فندق بولمان زمزم  *5فندق الحارثية فرونتيل  باإلفطار 055599 005599 005599 -  

*5فندق الفيرمونت  *5فندق الحارثية فرونتيل  باإلفطار 005599 25.500 24.500 -  

 

 : البرامج تشمل    

             5تذكرة الطائرة ذهابا و إيابا       .إجراءات الحصول على التأشيرة               المدينة / مكة (5 بالفنادق المذكورة أعالهالسكن ( 

 المطار(5 -الفندق -التنقالت بباصات حديثة و مكيفة بالنسبة للمجموعات ) المطار     العمرةطيلة الموسم + التأمين الطبي خالل فترة التأطير التقني. 

 وثائق التسجيل:    

  أشهر5      8جواز السفر ال تقل صالحيته عن  5)إلزامي( جواز التلقيح       2  بيضاء5 ةصور خلفي  

 هــــــــــــــــــــــــــام جــــدا:    

 يمكن لتاريخ او برنامج السفر ان يتغير بناءا على صدور التأشيرة او الطيران5 15

 او الوزن الزائد5 الوكالة ال تتحمل اي مسؤولية عن ضياع االمتعة 05

 يوجد لدينا العديد من الفنادق المتنوعة حسب اختياركم5 05

 وأ متوا احلج و العمرة هلل

 

 

 وأ متوا احلج و العمرة هلل
 

 وأ متوا احلج و العمرة هلل
 

 طيران غير مباشر –خطوط مصرية 

 

 طيران مباشر –خطوط سعودية 

 


