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 احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة

 

 العمرة اىل العمرة كفارة ملا بينهم

 
 

م ونحمد هللا ان انعم علینا شرف خدمة  ٢٠١٥/ ھـ ١٤٣٦ لموسم لحجیسر شركة كانیون للسیاحة ان تقدم لسیادتكم رحالت ا

:ان نكون عند حسن ظنكم بنا ونقدم بین ایدیكم افضل زوار بیت هللا الحرام ونسألھ ان یجعلنا أھال لذلك ونرجوا   

          لياىل ٩/ايـــام  ١٠احلج السريع   برامج

  

           لياىل ١٤/ايـــام  ١٥احلج العادى برامج

 

  :االسعار تشمل

 :املستندات املطلوبة

 : ملحوظات 

  

  االقامھ تاریخ االقامھ الوجبات طیران داخلى  خط السیر ثنائى ثالثى رباعى

48500  53000 58500  
  مدینة/القاھرة

  القاھرة/جدة /
  جدة/ المدینة 

  المدینة  موفنبیك االنوار   ذى الحجة 8- 4من    إفطار وعشاء

  مكة  ابراج البیت  ذى الحجة 13-8من   إفطار وعشاء

  االقامھ تاریخ االقامھ المدة الوجبات  خط السیر ثنائى ثالثى رباعى

38500  44500 50500  
  مدینة/القاھرة

  القاھرة/جدة /

  إفطار وعشاء
14  

  المدینة  نجوم 5فندق   ذى الحجة 17- 14من  

  مكة  نجوم  4فندق   ذى الحجة 14- 4من   إفطار وعشاء

 تقدم الشركة ھدایا قیمة لكل حاج .1

 .2014ومودیل  االنتقاالت الداخلیة باتوبیسات خاصة حدیثة ومكیفة .2

 )القاھرة / جدة / مدینة /القاھرة ( السفر علي الخطوط الجویة السعودیة او مصر للطیران  .3

  جنیة  2000السعر  ثالثي مدینة یزید/جنیة وفي حالة رباعي مكة  3000ثنائي مدینة یزید السعر / في حالة رباعي مكة   .4

 ثالث وجبات ساخنة مع مكیفة ومفروشة صوفابید مع توافر المشروبات) سوق العرب (ایجیبسن بورد في مخیمات بمني  االقامة .5

مع توافر المشروبات والفاكھة مع بوفیة مفتوح  و حمامات خاصةاالقامة في عرفات في خیام الماني مفروش بالفوتیھات واستراحة خارجیة .6

  )افطار وغداء(

 . صورة بطاقة الرقم القومى  + جواز سفر جدید ممغنط  .1

  القرابة للمحارمسنة یجب تقدیم مستندات إثبات صلة  45السیدات أقل من  .2

  ) . على ان تكون صورة  النساء بالحجاب  ( صور شخصیة حدیثة بخلفیة بیضاء  3عدد  .3

 . شھادة صحیة مرفق بھا إیصال السداد  بااللتھاب السحائى الرباعى واالنفلونزا المستجدة   .4

  .تصریح السفر من التجنید مسئولیة كل مسافر وال توجد أى مسئولیة على الشركة فى ذلك  .5

  البرنامج االول یشمل جمیع ماسبق باإلضافة إلى األقامة فى منى فى خیام قریبة من الجمرت وبوفیة مفتوح فى العشاء وحمامات خاصة  .1


