
 

 

  برنــامـــج عمــــــــرة المــولــد لموســم 3102 . 
 
 
 

 

 

 
 ملحـــوظـــة : 

.يشمـــل السعــــــر مصاريــــف التأشـــيـــرة وتذكـــرة الطائــــــــرة ذهابــــا وايابا وكذا النقل البري بين الحرمين   

: الوزن المرخص. ] ـ يتحمل كل معتمر األداء عن الوزن الزائد المرخص له من طرف الخطوط  الملكية المغربية   
.[كلغ 32حقيبتان اليتجاوز كل منهما   

تحول المجموعة إلى فنادق ذات نفس المستوى أو أحسن منهــا , ـ في حالة عدم اإلمكانية في الفنادق المطلوبة  

[ .در هم  0311]في حالة الخروج عن برنامج المجموعة ،يتحمل المعتمر مصاريف الفندق وتغيير تاريخ التذكرة .   
على رفيق ندرهم   بالنسبة للنساء اللواتي ال يتوفر 0111ـ  زيادة   

تنبيــه :  ليكن في علم زبنائنا الكرام أن األسعار متعلقة بأنواع الفنادق و مدى قربها وبعدها من الحرمين وكذا 
شركة الطيران المعتمدة ،و لكي ال يغتر الزبون باألسعار المنخفظة المتداولة في السوق ، يجب مراجعة جميع هذه 

.اولة بين الوكاالت المعطيات قبل الحكم على البرامج المتد  
ملحوظة : مقاعد الطائرة و الغرف بالفنادق جد محدودة ,  لتأكيد الحجز يتم دفع نصف المبلغ عند الحجز والباقي عند 

  . الحصول على التأشيرة

 

 رقــــــم 
 الرحلـــــة

 تـــاريــخ الرجــوع
أكــــاديــر الدارالبيضـاء ـ جـــدة ـ  

 مــدة 
 اإلقــامة

 

 رقــــم 
 الرحلـــــة

 تــاريــخ الذهـــاب
ةاكــاديـر ـ الدار البيضاء ـ جــد  

 الرحــالت
 

AT251-AT423 30   3300فبـــرايـــر يوم 01    AT424- AT250 01  3300ينـــــاير  0 

AT251-AT423 30  يوم 33  3300فبـــرايـــر      

AT251-AT423 01  3300فبـــرايــر يوم 01    AT424- AT250 30  3300ينـــايــر  3 

AT251-AT423 33  3300فبـــرايــر يوم 33       

       

يـوم 33 سعــر الفـرد ـ يــــوم 01سعــر الفرد ـ    المنتوج الفنــــدق بالمدينـــــة الفنــــدق بمكـــــــة 

 
در 00.111 :ثنـائي  

در 00.111: ي ثالث  
در 01.111 :رباعي  

 
در01.111 :ثنـائي  

در 00.111 :ثالثـي  
در00.111 :رباعي  

 
*0ـ   1ـع فجــر البديــ  

 شارع ابراهيم الخليل
مم من الحــر011  

     ـات ـبدون وجبـ

 
*0 إيــالف النخيــل  

 جوار البقيــع 
م من الحرم 11  

   اتـــبدون وجب

 
 المنتــوج

 المتوسـط 
 

 
 

 
 

للفرد ، در 0111ادة زي   

 
در30.311: ثنـائي  

در 00.011: ثالثـي  
در00.111: رباعي  

 

 
1*إيــالف المشاعر ـ   

م من الحــرم211  
 مع إفطار ـ بوفيه مفتوح 

 
*1ق الحـــرم ـ فند  

م من الحرم  11  
 مع إفطار بوفيه مفتوح

 

 بالنسبة للراغبيــن

في الحصول على 
 سيارة خاصة من نوع 

.ليمـــوزيـــن   

 

در30.311: ثنـائي  
در 00.011: ثالثـي  

 

 

1*إيــالف كنــدة ـ   
م من الحــرم11  

 مع إفطار ـ بوفيه مفتوح 

 

*1فندق الحـــرم ـ   
م من الحرم  11  

إفطار بوفيه مفتوح مع  

 

 
 المنتــوج

 الممـتــــاز 

 

  
در33.011: ثنـائي  

در 31.111: ثالثـي  
 

 
*1موفنبيك برج هاجر  

 على ساحة الحرم
 مع إفطار ـ بوفيه مفتوح 

 
*1فندق الحـــرم ـ   

م من الحرم  11  
 مع إفطار بوفيه مفتوح

 

 الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة العمــرة  

.ـ جــواز سفر بيومتري   
0/0صــور  3ـ   

.وعقد الزواج مصادق عليه للمرأة المرافقة لزوجهاـ شهادة تحمل المسؤولية   
للمرأة الغير المرافقة  عليه ـ شهـادة الموافقة الزوجية وعقد الزواج مصادق

 لزوجها 
  .ـ شهادة عدم الزواج  للمرأة األرملة

 للمزيد من المعلومات المرجــوا اإلتصال بمكاتبنا :

1002011011: زبري حسن ا  1130-03-12- 02ي ا كادير شارع الحسن الثانـ  

 1000001010تاكي حسـن   79-20-83-0528:  انزكان شارع محمد الخامس 

100010121: شنيعت محمد    1130-11-10-00:  تارودانت ساحـة تلمقلت    


