برامج  5نجوم و4نجوم (عمرة1029م2440/هـ)
* الطيران  :خطوط سعودية( ذهاب /عودة المدينة) حتى 1022-21-10م
رحالت 20 :أيام9/ليالي
كود
الرحلة

ثنائي

سعرالفردفي الغرفة
ثالثي

رباعي

15000

11400

12000

12300

29000

22000

29500

20100

20000

20900

25500

24200

الرضيع حتى سنتين 0200 :جنيه

فندق المدينة
مدة االقامة( 4ليالي )

فندق مكة
مدة االقامة( 5ليالي )

جراند ميركوري
(5نجوم باالفطار)
االيمان رويال
(5نجوم إقامة فقط)
االيمان طيبة
(4نجوم اقامة فقط)

فيرمونت برج الساعة
( 5نجوم باالفطار)
الصفوة رويال
(5نجوم باالفطار)
الميريديان
(5نجوم إقامة فقط)

االيمان القبلة
(الجنوبية إقامة فقط )

دار االيمان جراند
(5نجوم 050م إقامة فقط)

الطفل من21: 1سنة 21500جنيه

تاريخ الرحالت

1022/21/00

سعر التذكرة  0400 :جنيه

رحالت 25:يوم 24 /ليلة
الطيران  :خطوط سعودية (ذهاب/عودة المدينة)
كود
الرحلة

سعرالفردفي الغرفة
رباعي
ثالثي

فندق المدينة
مدة االقامة( 0ليالي )

فندق مكة
مدة االقامة(0ليالي )

14000

12500

10000

االيمان طيبة
(4نجوم إقامة فقط )

الصفوة رويال
(5نجوم إقامة فقط)

11900

29000

20900

االيمان طيبة
(4نجوم إقامة فقط )

الميريديان
(5نجوم إقامة فقط)

29100

20000

20000

االيمان القبلة
) الجنوبية اقامة فقط(

االيمان جراند
(5نجوم 050م إقامة فقط)

ثنائي

الرضيع حتى سنتين 0200 :جنيه

الطفل من21: 1سنة 21500جنيه

تاريخ الرحالت

1022/21/03

سعر التذكرة 0400 :جنيه

توضيح هام  :تم التوضيح بالمالحظات سعر صرف اللاير وكذلك سعر تذاكر الطيران وفي حالة الزيادة او النقصان لسعر العملة او تذاكر
الطيران يتم محاسبة العميل عليها سواء بالزيادة او النقصان طبقا للسعر النهائي
*مالحظات هامة  :يتم تطبيق ضوابط وتعليمات وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة المصرية
تم احتساب رسوم وزارة السياحة والغرفة  120ج وسعر صرف اللاير 4.20ج وفي حالة زيادة الرسوم تطبق مباشرة على سعر البرنامج
۞ جميع الفنادق 5نجوم غرف ثنائية(1سرير اساسي ) ومايزيد عن ذلك تعتبر سراير اضافية (اكسترا بد)
۞ في حالة السفر الخميس او العودة مساء الجمعة والسبت يتم زيادة  2000جنيه ذ/ع مدينة طبقا لضوابط شركات الطيران

۞ يتم تحصيل كامل قيمة البرنامج بالجنيه المصري وفي حالة أي زيادة على أسعار صرف اللاير أو أسعار التذاكر يتحملها المعتمر
تم فرض 1000لاير من قبل السعودية على من اعتمر العامين الماضين و1000لاير لصالح مصر لمن اعتمر آخر3سنوات24393243232430هـ
يحصل بالجنية المصري

*مميزات البرنامج -:
۞ أي افراد في غرف مشتركة يكون الحجز حسب االمكانية المتاحة (ثنائي3ثالثي3رباعي)
۞ االنتقاالت باحدث االتوبيسات المكيفة
۞ عمل المزارات الدينية بكل من المدينة المنورة ومكة المكرمة
۞ مشرف مرافق للعمل على راحة المعتمرين وخاصة كبار السن
** تابعونا على صفحتنا Whatsapp 02000002490/ www.facebook.com/elemantours :
اصدار1022/22/5:م
مع تمنياتنا بعمرة مقبولة

