الحج االقتصادي
3419هـ 1038 /م
نتميزبأفضل الخدمات ورحلة الحج بصحبة فضيلة الشيخ/محمد عبدالفتاح الداعية اإلسالمي
ويتم عمل ندوات قبل سفر الحجاج واثناء الحج مع تواجدة طوال فترة المناسك وسط الحجاج
باإلضافة الى تميزنا بأعلى مستويات االشراف االداري والديني
أوال :موسم كامل
كود
الرحلة

فندق مكة

فترة االقامة

فندق المدينة

فترة االقامة

السعر المبدئي

3

فندق طبقا لضوابط وزارة السياحة
بحد اقصى 3120متر

من 3ذوالحجة
الى 34ذوالحجة

فندق امجاد الغراء

من34ذوالحجة
الى 31ذوالحجة

 29112ج

1

فندق طبقا لضوابط وزارة السياحة
بحد اقصى 1200متر

من 3ذوالحجة
الى 34ذوالحجة

فندق امجاد الغراء

من34ذوالحجة
الى 31ذوالحجة

 29912ج

كود
الرحلة

فندق مكة

ثانيا  :برنامج تحسين
فترة االقامة

فندق (2نجوم ) طبقا لضوابط وزارة السياحة
من 4 -3ذوالحجة ويتم بعدها االنتقال الى العزيزيه او النزهه
من04ذوالحجة
عمارة فندقية
الى  34ذوالحجة
بالعزيزية او النزهه

فندق المدينة

فترة االقامة

السعر المبدئي

فندق البستان
طيبة

من34ذوالحجة
الى 31ذوالحجة

 21900ج

*مالحظات هامة  :األسعار المعلنة تتم طبقا لتعليمات وزارة السياحة وضوابطها
* أسعار البرامج يتم تسعيرها من وزارة السياحة غير شامل سعر التذكرة ويتم تحديدها من شركات الطيران
* األسعار تشمل وجبة يوميا .
* عرفات  :خيام مكيفة –  1وجبات  ،عصائر  ،فاكهه  ،مشروبات ساخنة وباردة
* منى  :خيام مكيفة –  1وجبات يوميا  ،عصائر  ،فاكهه  ،مشروبات ساخنة وباردة
* االنتقاالت  :طبقا للضوابط
*المستندات المطلوبة-:
 -3جواز سفر مميكن (رقم قومي) صالحية سنة من تاريخ السفر .
 -1عدد  31صورة  9 × 4حديثة خلفية بيضاء
 - 1شهادة تطعيم (الحمي الشوكية  /االنفلوانزا الموسمية ) بإيصال السداد .
 -4صورة البطاقة الرقم القومي .
 – 2السن بدون محرم ( للرجال  12عام وللسيدات  42عام ) اقل من ذلك يشترط وجود محرم
 -9يتم قبول الحجاج الذين ادو الفريضة منذ خمس سنوات أو أكثر
 - 4علي من هو مدون بجواز سفرة في سن التجنيد مراعاة استخراج تصريح السفر فور استالمة التأشيرة حيث انها مسئولية الحاج .
مبلغ جدية الحجز  30000 :جنيه (عشرة االف جنيها للفرد )
** تابعونا على صفحتنا على الفيس بوك www.facebook.com/elemantours :
مع تمنياتنا بحج مبرور وذنب مغفور

