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 دسةـــــــــــــــــاع المقــــــــــرة الى البقــــــــــــعم
 9292مارس  92الى  51من 

 طريقة الخالص النزل بالمدينة النزل بمكة   السعر نوع العمرة
 سكن ثنائي سكن ثالثي سكن رباعي

 

 الرفاهة أ
9123  د  نجوم 1سويس المقام  د 9123  د 9123   

 

 

 )مطل على الحرم المكي(

 نجوم 4سجى المدينة 
 
 

متر من ساحة الحرم  111
 المدني

  د 929تسبقة  : سكن رباعي
 شهرا ابتداءا من اخر شهر أفريل 281/21 

  د 319تسبقة  : سكن ثالثي
 شهرا ابتداءا من اخر شهر أفريل 129/21 

  د 919تسبقة  : ثنائي سكن
 شهرا ابتداءا من اخر شهر أفريل 192/21 

 

 الرفاهة ب
نجوم 1مكارم أجياد  د 9823 د 9923 د 9123   

 

 

 دقائق سيرا على األقدام 1

 نجوم 4سجى المدينة 
 
 

متر من ساحة الحرم  111
 المدني

  د 919تسبقة  : سكن رباعي
 شهرا ابتداءا من اخر شهر أفريل 128/21 

  د 199تسبقة  : ثالثي سكن
 شهرا ابتداءا من اخر شهر أفريل 199/21 

  د 229تسبقة  : سكن ثنائي
 شهرا ابتداءا من اخر شهر أفريل 189/21 

 

 الرفاهة ج
 نجوم 1جرائد مكة  د 9923 د 9123 د 1823 

 
 

م من ساحة الحرم  111
 المكي

 نجوم 1ايالف طيبة 
 
 

متر من ساحة الحرم  250
 المدني

  د 119تسبقة  : رباعيسكن 
 شهرا ابتداءا من اخر شهر أفريل 112/21 

  د 199تسبقة  : سكن ثالثي
 شهرا ابتداءا من اخر شهر أفريل 128/21 

  د 119تسبقة  : سكن ثنائي
 شهرا ابتداءا من اخر شهر أفريل 112/21 

 السعودية اتيشمل السعر معلوم التأمين الطبي الجديد المفروض من السلط
 دينار)حسب االختيار( 211 : بمكة المكرمة الصباحاضافة افطار 

 دينار)حسب االختيار( 211 :بالمدينة المنورة  الصباحاضافة افطار 

 دينار للمعتمر 111خاصة باألطفال التخفيضات ال                      
 د 311الرضيع دون سن السنتين                       
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 : يشمل السعر
  تونس*المدينة // جدة* تونس( السفر على الخطوط السعوديةتذكرة(. 

 .االقامة بالنزل من فئة مميزة 

 .التنقالت بين جدة و مكة و المدينة بحافلة مكيفة 

 لتر لكل معتمر 1حقيبة سفر و علبة ماء زمزم  : الهدايا. 

 مين الطبي .أمعلوم الت 

 المرافقين ذوي خبرة مصاحبين للمعتمرين لكل مجموعة : 

 ممرافق مهني مكلف بالتنظيم و الخدمات الفندقية و النقل و الخدمات الخاصة و يكون هدفه الحرص على راحة المعتمرين و سالمتهم و االلتزا*
 بهم كهوال و شبابا هذا مع التأكد من أداء مناسكهم و الحفاظ على صلواتهم.باإلحاطة 

ة العمر ءاالرشاد و االحاطة الروحانية الراقية حتى تحصل االضافة االيمانية المطلوبة و ادا* مرافق و عظ و ارشاد ديني و يكون هدفه التذكير و 
  بتمام جميع مناسكها بدون نقصان...

  زيارة أهم المعالم و المواقع في المدينة المنورة و مكة الشريفة على متن حافالت رفيهة و مكيفة  : و الزياراتالمزارات 

 المنورة*المزارات بالمدينة 
 يعتبر منها المسلمون من اتباع أوامر رسول هللا من عصيانه.جبل أحد و تفسير للغزوة و الدروس التي  -

 تليها زيارة مقبرة شهداء أحد رضي هللا عنهم و أرضاهم و من بينهم سيدنا حمزة رضي هللا عنه.
عمرة". مسجد قبى أول مسجد بني في االسالم و ثاني مساجد المدينة  دلازيارة مسجد قبى اتباعا لسنة رسول هللا لقوله "صالة في مسجد قبى تع -

 المنورة بعد المسجد النبوي الشريف من حيث الحجم و المساحة و الفضل.

 زيارة معرض رسول هللا ممتاز جدا. -

 أسماء هللا الحسنى الممتاز جدا.زيارة معرض  -

 قعة الخندق مع االشارة الى موقع المساجد السبعة في جبل سلع. مشاهدة مع تقديم شامل لغزوة األحزاب او كما تسمى أيضا بمو -

كما قام بنصب خيامهم في  ,و قام بالصالة و الدعاء على مشركي قريش ,أثناء موقعة الخندق اتخذ الرسول مكانا لوضع خيمته في جبل سلع
 : و بنيت بعد مساجد تحديدا لهذه األماكن و منها ,و بعد ذلك تم تحديد هذه األماكن ,متفرقة ضمن موقع الخندقماكن أ
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 مسجد الفتح 

 مسجد سلمان الفارسي 

 مسجد سيدنا علي بن أبي طالب 

 مسجد سيدنا أبي بكر الصديق رضي هللا عنه 

 مسجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

 مسجد السيدة فاطمة رضي هللا عنها 

 : يشمل السعرال

 دينار( 11السفر  رسم المغادرة )طابع

 الوثائق المطلوبة

  أشهر ابتداءا من تاريخ السفر 6جواز السفر صالح لمدة 

 أعوام على االكثر 3عليه  دفتر تلقيح لم يمض 

  54ترخيص من الزوج معرف باإلمضاء بالنسبة للسيدات المتزوجات مهما كان سنهن مع تحديد المحرم الشرعي لهن في صورة عدم تجاوز 
 سنة.

  حرم في االسم.مضمون وفاة بالنسبة لألرملة و يوجد بالجواز 

 معلومات هامة 

  سنة 54يشترط وجود محرم شرعي دائم بالنسبة للسيدات أقل من 

  سنة يستحسن وجود مرافق من ذويهم 64المعتمرين أكثر من 

  الطلب حتى نتمكن من الحصول على تأشيرة العمرة في االجال  تأكيدلتسهيل اجراءات التأشيرة يجب تسليم جواز السفر و كل الوثائق المطلوبة عند
 .المحددة

 يتمتع المنخرط بالدعم مرة واحدة كل ثالث سنوات


