العرض الخاص لرحلة 2018/12/12
 4ليالي مكة المكرمة  3 -ليالي المدينة المنورة
صالة الجمعة في مكة المكرمة
مواعيد مميزة جدا مع الملكية األردنية

فندق مكة  :رويال دار االيمان  /ساحة الحرم
فندق المدينة  :األيمان رويال  250متر
خمس نجوم شامل وجبة االفطار
ثنائي
530JD

ثالثي
480 JD

رباعي
440 JD

فندق مكة  :روضة البيت  1800 /متر مع
مواصالت خمس نجوم
فندق المدينة  :مستوى  3نجوم 300 /
متر
ثنائي
340 JD

ثالثي
315 JD

رباعي
299 JD

الوثائق المطلوبة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جواز السفر ساري سبعة أشهر ويكون لشخص واحد بدون مرافقين .
(  ) 2صورة شخصية خلفية بيضاء .
شهادة مطعوم ضد السحايا من أي مركز صحي حكومي .
لغير األردنيين ( اقامة أو تصريح عمل ساري ثالثة أشهر).
اذا كان الجواز مجدد منذ اقل من سنة يرفق الجواز القديم .
اثبات البصمة من مكتب تسهيل و يتم ترتيب الموعد بالتنسيق مع الشركة .

العرض يشمل -:
 .1رسوم الحاسب االلي من الوكيل السعودي ( التأشيرة) .
 .2تذكرة السفر على متن الملكية األردنية .
 .3حقيبة كتف  +نشرات عن العمرة لكل معتمر .
 .4االستقبال والتوديع والتنقالت الداخلية مع اداري مرافق طول فترة الرحلة .
االسعار ال تشمل رسوم التكرار لمن اعتمر بعد تاريخ 2016/10/1
ولم يقوم بتجديد الجواز

مالحظات -:
 في حال االنسحاب بعد الحصول على الموافقة األمنية يتم خصم مبلغ (  ) 35دينار بدل رسوم حاسب آلي  ,ورسوم تكرار العمرةلمن استحق عليه ذلك بمجرد تسليم صورة عن الجوازحتى لو لم يسافر المعتمر واي مصاريف غير مستردة من الفنادق أو الطيران.
 في حال االنسحاب قبل موعد الرحلة بعشرة أيام يتم خصم قيمة البرنامج كامال . في الغرفة الثالثية والرباعية تكون االسرة االضافية في الفنادق ( اكسترا بيد ) على الغرفة الثنائية في الفندق. -االسعار المعروضة تكون للغرف العادية ( ستاندر) وأي ميزات اضافية في الغرف تكون حسب الطلب .

يعتبر هذا العرض عقدا بين الشركة والمعتمر

* * السعر للشخص بالدينار االردني وفي
الغرفة المذكورة .
* مراجعة التنفيذ القضائي للتأكد من عدم طلبك
ألي جهة قضائية لتفادي إيقافك يف املطار.
* يفضل اصطحاب دفرت خدمة العلم املؤجل
ملن خيضع عمره هلذه الفئة .

