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برنامج العزيزية (مدينو – مكة )
يسرَا في شركة بتوَيا نهسياحة وانسفر أٌ َضع بيٍ أيدي يسافريُا انكراو برايج انحج انًًيز بانطائرة
ضًٍ أفضم خديات بتوَيا ،ايهيٍ اٌ يُال إعجابكى.



برنامج تفصيلي لحج 3416هـ الفئة األولى خدمات مميزة
)المدينة المنورة )

1ذو احلجة
اليوم األول
 االلتقاء مبطار ادللكة علياء الدويل الساعة ( ) واالنطالق مع خطوط ادللكية األردنية الساعة ( ) إىل ادلدينة ادلنورة التوجو إىل الفندق ادلقرر واستالم الغرف وادلبيت. 2ذو احلجة
اليوم الثاين
 القيام برحلة اىل ادلزارات (احد ،قباء ،القبلتني)....... باقي اليوم حر للراحة والعبادة وادلبيت. 3ذو احلجة
اليوم الثالث
 حماضرة عن مناسك احلج والعمرة. باقي اليوم حر للراحة والعبادة وادلبيت.)مكة المكرمة )
 4ذو احلجة
اليوم الرابع
 االستعداد لالنطالق ألداء مناسك العمرة عن طريق الرب اىل مكة. الوصول اىل مكة ادلكرمة واستالم الغرف. أداء مناسك العمرة بشكل مجاعي (دلن يرغب ) وادلبيت. 5ذو احلجة
اليوم اخلامس
.

.

 يوم حر للراحة والعبادة وادلبيت. 6ذو احلجة
اليوم السادس
 يوم حر للراحة والعبادة وادلبيت. 7ذو احلجة
اليوم السابع
 يوم حر للراحة والعبادة وادلبيت . 8ذو احلجة
اليوم الثامن
 -يوم حر للراحة والعبادة وادلبيت.

.

.

.

D1

اليوم التاسع
-

 9ذو احلجة

)يوم عرفة )

االستعداد قبل صالة الفجر لالنطالق اىل خميم عرفات.
االسرتاحة يف خميم عرفات حىت صالة الظهر.
صالة الظهر وخطبو عرفة
تناول وجبة الغداء.
االنشغال بالدعاء وادلواعظ إىل قبيل الغروب.
الركوب باحلافالت واالنطالق اىل مزدلفة بعد الغروب .
وصول مزدلفة والصالة فيها ادلغرب والعشاء و البقاء مبزدلفة حىت منتصف الليل ( مع العلم بان مزدلفة ارض خاليو من اي خدمات يتم
اجللوس فيها على بسط وتناول وجبة بارده للعشاء )

 الذىاب إىل مىن لرمي مجرة العقبة الكربى والعودة إىل الفندق يف مكة ادلكرمة . 11ذو احلجة
اليوم العاشر
 يوم حر للعبادة وادلبيت. -االستعداد مساءا لالنطالق إىل مىن لتحقيق ادلبيت ورمي اجلمرات .

)أيام التشريق )

 11ذو احلجة

اليوم احلادي عشر
 يوم حر للعبادة وادلبيت. االستعداد مساءا لالنطالق إىل مىن لتحقيق ادلبيت ورمي اجلمرات .اليوم الثاين عشر

.

.

 12ذو احلجة

 يوم حر للعبادة وادلبيت. 13ذو احلجة
اليوم الثالث عشر

.

.

 يوم حر للعبادة وادلبيت. 14ذو احلجة
اليوم الرابع عشر
 -االستعداد لالنطالق إىل مطار جدة والعودة بيمن اهلل ورعايتو إىل عمان ..

.
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الفنادق والغرف لمستوى ( )5نجوم
 الفنادق والغــرف ( ا )
الفن ــادق المستخدمـة

الدرجة

البعد عن الحرم

عدد الليالي

الوجبات

إطاللة الغرفة

المقدمة

ادلدينـة ادلنورة

فندق  5جنوم

 5جنوم

 171مرت

 3ليايل

وجـبتني

غري مطلـة

مكـة ادلكرمة

فندق  5جنوم

 5جنوم

منطقة العزيزية  /قريب من اجلمرات

 11ليــايل

وجـبتني

غري مطلـة

 أسعار األشخاص البالغين ( للشخص الواحد بالدينار)-:
غرفو مفرده

غرفو ثنائيو

غرفو ثالثيو

---- JD

----- JD

---- JD

** مالحظة :يضاف قيمة التذكرة ) (650دينار .

 المواصـــــــــالت
المــدينة
ادلدينــة ادلنورة

مكــة ادلكرمة

اليـوم والتـاريخ

مـن

إلى

( 1ذو احلجة )

مطار ادلدينة

إىل الفندق

( 2ذو احلجة)

من الفندق

إىل ادلزارات

( 4ذو احلجة)

من فندق ادلدينة

إىل مكة ادلكرمة

( 9ذو احلجة)

من فندق مكة

إىل عرفة (مزدلفة واحلرم مث الفندق)

( 14ذو احلجة)

من فندق مكة

إىل ادلطار

 البرنامج أعاله يشمل -:
تذكرة السفر على اخلطوط ادللكية على الدرجة السياحية (ذىابا وإيابا) .
االقامة يف الفنادق ادلذكورة اعاله مع الوجبات ادلعتمده بالربنامج .
االستقبال والتوصيل من قبل مندوبينا ادلرافقني باحلملة .
ضريبو ادلغادرة.
تامني كتيبات ونشرات خاصة باحلج وىدايا خاصة باحلج .
كامل التنقالت يف ادلدينة ومكة ومناسك احلج وجدة.
 متطلبات الحصول على تأشيرة الحاج -:
جواز السفر االصلي ساري ادلفعول دلدة  7اشهر ( ولغري األردنيني اقامو سنوبو ساريو  3اشهر ).
لألردنيني استمارة احلج من وزارة األوقاف أو موافقة القنصلية السعودية .
شهادة تطعيم ضد السحايا من وزارة الصحة فقط.
 6صور شخصية (اخللفية بيضاء).

مالحظـات

مجيع التنقالت الداخلية
حبافالت حديثة

