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 رحلة  مباشرة الى  المدينة  

 الذهاب  يوم 21 مـــــــــاي و االياب يوم 05 يونيــــــــــــو 2019

 

 

  السكن بالمدينة

  ليالــــــي 04

  السكن بمكة

  ليالــــــي 11

الشخص 
  بالثنائي

الشخص 
  بالثالثي

الشخص 
  بالرباعي

  الوجبات

  مكة          المدينة 

  دار االيمان انتركونتننتال

  

  *5فيرمونت 

  
  و سحور إفطار  إفطار  -  66400 79650

  *5فيرمونت   الحارثية

 
  إفطار  54100  60000  71900

  و سحور إفطار

  الحرم

  

  *5فيرمونت 

  
  إفطار  54500  59950 72000

  و سحور إفطار

  االيمان رويال

 

  *5فيرمونت 

 
  إفطار  52350  58150  69800

  و سحور إفطار

  لدار االيمان انتركونتننتا

  

  *5سويس المقام 

  
  إفطار - 56400 65250

  و سحور إفطار

  حياه ريجنسي  الحارثية

  
  إفطار 44850 51400 61800

  و سحور إفطار

  - عمرة رمضان برنامج

-االخيرة يوم 15  
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 تشمل و للفرد البرنامـــــــــج اسعار •

  روتاناالمروة   الحارثية
  إفطار 44850 51400 61800

  و سحور إفطار

  االيمان رويال

  

  *5سويس 

  
  إفطار  44300  48000  55600

  و سحور إفطار

   الحارثية

  *5سويس المقام 

  
  إفطار  46800  50650  58400

  و سحور إفطار

  االيمان رويال

  

  *5سويس المقام 

  
  إفطار 44850 48600 55800

  و سحور إفطار

  االيمان رويال

  

  *5 رويال دار االيمان

  
  إفطار 39950 45250 55000

  إفطار

  االيمان رويال

  

  *5 رويال دار االيمان

 
 بدون  39300  44000  53700

 بدون

  االيمان رويال

  

  *5هيلتون مؤتمرات 

  
  إفطار  39650  43200  51700

  إفطار

  الحرم

  

  *5ماريوت 

  
  إفطار  39950  44350  52900

  إفطار

  االيمان رويال

  

  *5 مشاعرايالف 

  
  إفطار  37650  41000  49950

  و سحور إفطار

  الحرم

  

  *5اجياد مكة مكارم  

  
  إفطار  36950  40900  48600

  إفطار

  الحرم

  

  *5 شيراتون

  
  إفطار 38700 40900 47700

  إفطار

  االيمان رويال

  

  *5انجم  

  
  إفطار 37000 39700 45100

  إفطار



GAZELLES DESTINATION 

Rue de fes, centre Commercial Mabrouk Tanger 90.010 

Tel : 0539942618 – 0539321436 – whatsapp : 0661244988 
www.Gazelles.ma 

 

 حسب جدول الطيران المرفق الطائرة ذهابا وإيابا تذكرة. 

 بمكةليله  11ليالي بالمدينة و 4:  االقامة في الفنادق المحددة اعاله. 

  تأشيرة العمرة .شامل  

  التنقالت داخل المملكة السعودية ببـــــــاصات.شامل 

  التسجيل: وثائق   •

  أشهر. 9جواز رقمي ال تقل صالحيته على  

 2 6/4بخلفية بيضاء  صور فوتوغرافية 

  المتزوجات: للنساء بالنسبة  •

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

  سنة ضرورة وجود محرم  45للنساء أقل من  

 من البطاقة الوطنية  نسخة 

  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 بالفنادق.طبقا لقانون الصرف يتم اقتطاع مبلغ من منحة العمرة المخصصة 

 تواريخ تـــتــــــــــغيــــر حسب نظام شركة الطيرانال.  

 ملحوظات

من مبلغ البرنامج عند الحجز  50  دفع%

ريال سعودي رسوم التأشيرة 2000لمن سبق له العمرة خالل السنتين الماضيتين زيادة   

  درهم ). 5300( 

 

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


