
 

 
 

 برنامج العمرة عبرة األردن والقدس
يوم في مكة01أيام في المدينة +  6أيام في األردن والقدس +  7  

      م 4100/  10/  46   إلى   م 4100/ 10/  10من 

    .....   بـرنـامـج األردن والـقـد س   ......
 

اليوم األول : وصول مطار عمان الدولي . يقوم المرشد باالستقبال. ثم الذهاب لزيارة مدينة السلط .  ) ومقام نبي 
أبو عبيدة عامر بن الجراح . وزيارة  الكرام.. وزيارة مقامات الصحابة (  مقام نبي هللا يوشع )  . و(  هللا شعيب 

ى الفندق وادي األردن الفاصل بين األردن وفلسطين المحتلة . وزيارة مقام ضرار بن الزور ومعاد بن جبل. ثم إل
. تناول وجبة العشاء والمبيت  

اليوم الثاني :  بعد اإلفطار نتوجه إلى مدينة البتراء . ثم زيارة عين سيدنا موسى . وبعدها نتوجه الى مدينة الكرك 
العودة إلى  ثم  طالب وزيد بن حارثة وعبد هللا بن روحة  ( أبيلزيارة موقعة مؤتة حيث مقام الصحابي )جعفر بن 

. الفندق في عمان تناول وجبة العشاء والمبيت  
اليوم الثالث : بعد اإلفطار التوجه  إلى جسر الملك حسين . للدخول إلى فلسطين وبعدها زيارة مدينة أريحا أقدم مدينة في 

  العالم وزيارة جبل إغراء مقام النبي موسى وبعدها إلى المدينة المقدسة القدس تناول وجبة العشاء والمبيت

اليوم الرابع : بعد اإلفطار زيارة جبل الزيتون . والمدينة القديمة . واألسواق القديمة ومقام رابعة العدوية . ومقام 
 الصحابي سلمان الفارسي . ثم الذهاب للصالة في القدس الشريف ثم إلى الفندق لتناول وجبة العشاء والمبيت

اليوم الخامس : بعد اإلفطار . زيارة مدينة الخليل وزيارة المقام اإلبراهيمي. ومقام النبي يونس . وزيارة مدينة 
  الفندق لتناول وجبة . العشاء والمبيت إلىالة والرجوع بيت لحم . وكنيسة المهد والرجوع إلى القدس . للص

 اليوم السادس : بعد اإلفطار . الذهاب إلى جسر الملك حسين إلى األردن . وبعدها إلى البحر الميت العشاء والمبيت.
  .المالحة هناك فرصة لمحاولة الطفو في المياه بعد اإلفطار. النزول إلى البحر الميت . وسوف تكون : اليوم السابع 

إلى المملكة العربية  مطار عمان الدوالي للمغادرة . إلىالكهف . وزيارة جبل نيبو . ثم التوجه  أهلوبعد دلك زيارة 
أيام في الفنادق المذكورة ثم العودة إلى المغرب . 01أيام وفي مكة المكرمة  6السعودية . لإلقامة في المدينة المنورة   

 الفنادق في األردن والقدس الفندق بالمدينة  المنورة الفندق في مكة المكرمة غرفة ثنائية غرفة ثالثية

29000 DH 30000 DH  اإلفطار *5سويس فندق االفطار *5 رويال ديار    فندق4*باإلفطار و العشاء  

40111  DH 45111 DH 0 فندق روابي زمزم * *0جوار السقيفة     فندق4*باإلفطار و العشاء  

 
 األســعــــار تـــشــمــل :

 النقل في حافلة مكيفة من تطوان إلى الدار البيضاء  والدر البيضاء إلى تطوان . 
 األردن+المدينة +  جدة +  ءالبيضا وإيابا الدار ذهاباالطائرة درجة اقتصادية  تذكرة

 البيضاء. على متن الخطوط العربية السعودية الدار  + جدةلمنور+
 القدس الشريف. مع وجبة اإلفطار والعشاء .في  أيام 0و  األردنفي  أيام 0 اإلقامة 
 المدينة المنورة. أيام 6 اإلقامةو  في  مكة المكرمة .  أيام 01 اإلقامة 
 مرافق للمجموعة رهن إشارة الزبون .واإلقامة في الفنادق حسب البرنامج  . 
  وضريبة المغادرة من األردن والقدس . التأشيرة.مع رسوم 

    للحجز:    
 السفر .  قبل يوم 01 ازالرجاء دفع بيانات الجو 
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