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 العمرة مناسك ألداء المقدسة الديار إلى رحالتها بتنظيم السياحة و للسفر األندلس مغرب وكالة تتشرف

  عزض عمزة المىلد النبىي الشزيف

 0441/9102لعام  ابزيل ومارس شهز 

 ( ) وأتمىا الحج و العمزة هلل
 

  

 

 

–– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مكت/المدينت) الفندق في السكن يىم 51 اإلقامت مدة
 التنقالث و( مباشزة رحالث) الطائزة تذكزة
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 العزوض

 دسْى 10800 يٍ اتتذاء

 

 

 
 برنامج عمرة المولد النبوي الشريف عمرة مباشرة

 

 
 الوجبات

 
 فندق مكة المكرمة

 
 المدينةبفندق 

  أو ما يعادله

 ثنائيةال ثالثيةال رباعيةال الخماسية

10.800 11.500 12.000 12.500 

 

 بدون

 

 أو أبراج الكســوة األرض المتميزة

 (متر مع المواصالت 099)

 فندق

 بدون 003.99 0.3999 003.99 11.500 مجموعة المختارة

 برج الضيافة 

 متر( 0.9)

 بدون 14.600 13.300 12.500 -----

 مواسم اجياد

 متر( 0.9)

 إفطار بمكة 18.200 16.700 16.000 ------
 فندق الشهداء

 فندق الزوار العالمي متر( 99.) 

 متر( 099)  *5انجم افطار 003.99 003999 0.3.99 ------

 *5بولمان زمزم *5بولمان زمزم  افطار 21.800 19.300 003099 ------
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 : البزامج تشمل
  .تزكشج انطائشج رْاتا و إياتا خطوط يثاششج 

 .) انسكٍ في انفُذق ) انًذيُح / يكح 

 انًطاس (. -انفُذق -انتُمالخ تثاصاخ حذيثح و يكيفح تانُسثح نهًجًوعاخ ) انًطاس 

 .سسوو انتأشيشج + انتأطيش انتمُي وانًساعذج يٍ طشف انوكانح و وكيهُا تانًًهكح انسعوديح 

 مالحظاث هامت:

 أسعاس ْزِ انثشايج يًكٍ أٌ تتغيش حسة تغييش أسعاس انتزاكش وانفُادق. .1

 يًكٍ تغييش تواسيخ انزْاب حسة َظاو انتأشيشج و انطيشاٌ. .2

 تتحًم أي يسؤونيح عٍ ضياع األيتعح أو انوصٌ انضائذ. انوكانح ال .3

 دسْى كشسوو نهتأشيشج نكم شخص سثك نّ أداء يُاسك انعًشج خالل انسُتيٍ انًاضيتيٍ. 50455إضافح  .4

 تانًائح يٍ ليًح انثشَايج عُذ انتسجيم. 55أداء  .5


