برنامج عمرة يناير
رحلة مع الخطوط السعودية إلى مطار المدينة عبر جدة

السكـن بالمـدينة
 4لـيالــي
زوار كراند أو ما يعادله (بدون أكل)

ســـعر الــــفرد فـــي

الســكن بمـكـة
 6لـيالــي

الثــنائي

الــثالثـي

الــرباعـي

جوهرة ديار مطر (بدون أكل)

12.100

11.900

11.700

فلسطين أو ما يعادله (بدون أكل)

12.800

12.200

11.900

ضيافة الرجاء (بدون أكل)

13.000

12.500

12.100

أزكى الصفا ( باالفطار )

14.500

13.800

13.400

أنجم ( باالفطار )

16.000

15.000

14.500

سويس أوتيل ( باالفطار )

17.700

16.500

15.900

فيرمونت ( باالفطار)

18.500

17.500

16.500

مجموعة المختارة أو ما يعادله (بدون أكل)

جوار السقيفة ( باإلفطار)
ميلينيوم العقيق أو ما يعادله ( باإلفطار)

تاريخ الرحلة
الخطوط

تاريخ الذهاب

مطار الوصول

تاريخ العودة

الخطوط السعودية

2020/01/15

جدة ثم المدينة

2020/01/25

السكن بالمدينة
 4ليالي

مــــن
15-01

الــــى
19-01

السكن بمكة
 6ليالي

مـــن

الـــى

19-01

25-01

البرنامج يشمل :
 تذكرة الطائرة  +السكن بالفنادق المذكورة أعاله  +التأشيرة  +التنقالت داخل المملكة العربية السعودية بواسطة باصات
+التأطير التقني والمساعدة من طرف الوكالة.
البرنامج ال يشمل المزارات بالمملكة العربية السعودية.
 دفع  50في المائة من مبلغ البرنامج عند الحجز .

 طبقا لقانون مكتب الصرف ،تقوم الوكالة بإقتطاع مبلغ من منحة العمرة المخصصة للمعتمرين
ألداء قيمة اإلقامة بالفنادق بالديار المقدسة

AGENCE DE VOYAGE ET DE TOURISME
242 Av.Moulay Idriss 1, Massira 1, Témara, 12020 – Maroc
Tél: +212(05)37.61.46.80 /05.37.40.20.02
E-mail: tourism@yaztours.com
www.yaztours.com

برامج عمرة أواخر يناير
رحالت مع الخطوط المغربية مباشرة إلى مطار المدينة

السكـن بالمـدينة
 4لـيالــي
زوار كراند أو ما يعادله (بدون أكل)

ســـعر الــــفرد فـــي

الســكن بمـكـة
 9لـيالــي

الثــنائي

الــثالثـي

الــرباعـي

جوهرة ديار مطر (بدون أكل)

12.500

12.000

11.600

فلسطين أو ما يعادله (بدون أكل)

13.800

12.900

12.500

ضيافة الرجاء (بدون أكل)

14.200

13.200

12.800

أزكى الصفا ( باالفطار )

15.900

14.900

14.300

أنجم ( باالفطار )

17.200

16.000

15.400

سويس أوتيل ( باالفطار )

18.700

17.400

16.800

فيرمونت ( باالفطار)

20.300

18.800

17.800

مجموعة المختارة أو ما يعادله (بدون أكل)

ميلينيوم طيبة ( باإلفطار)
ميلينيوم العقيق أو ما يعادله ( باإلفطار)

تاريخ الرحالت
إضافة  400درهم للراغبين في رحالت يوم الخميس
الخطوط

تاريخ الذهاب

مطار
الوصول

الخطوط المغربية

2020/01/21
**2020/01/27
الخميس 2020/01/30

المدينة

تاريخ العودة
2020/02/04
2020/02/09
2020/02/13

السكن بالمدينة
 4ليالي

السكن بمكة
 9ليالي

مــــن

الــــى

مـــن

الـــى

22-01
28-01
31-01

26-01
01-02
04-02

26-01
01-02
04-02

04-02
09-02
13-02

** هذا البرنامج  12ليلة سيتم خصم سعر الليلة عند الحجز.
البرنامج يشمل :
 تذكرة الطائرة  +السكن بالفنادق المذكورة أعاله  +التأشيرة  +التنقالت داخل المملكة العربية السعودية بواسطة باصات
+التأطير التقني والمساعدة من طرف الوكالة.
البرنامج ال يشمل المزارات بالمملكة العربية السعودية.
 دفع  50في المائة من مبلغ البرنامج عند الحجز .

 طبقا لقانون مكتب الصرف ،تقوم الوكالة بإقتطاع مبلغ من منحة العمرة المخصصة للمعتمرين
ألداء قيمة اإلقامة بالفنادق بالديار المقدسة

AGENCE DE VOYAGE ET DE TOURISME
242 Av.Moulay Idriss 1, Massira 1, Témara, 12020 – Maroc
Tél: +212(05)37.61.46.80 /05.37.40.20.02
E-mail: tourism@yaztours.com
www.yaztours.com

برنامج عمرة أواخر يناير
رحلة مع الخطوط المغربية مباشرة إلى مطار المدينة

السكـن بالمـدينة
 4لـيالــي
زوار كراند أو ما يعادله (بدون أكل)

ســـعر الــــفرد فـــي

الســكن بمـكـة
 5لـيالــي

الثــنائي

الــثالثـي

الــرباعـي

جوهرة ديار مطر (بدون أكل)

12.400

12.100

11.800

فلسطين أو ما يعادله (بدون أكل)

13.100

12.500

12.200

ضيافة الرجاء (بدون أكل)

13.300

12.800

12.400

أزكى الصفا ( باالفطار )

14.800

14.100

13.700

أنجم ( باالفطار )

15.700

14.900

14.500

سويس أوتيل ( باالفطار )

16.900

15.900

15.500

فيرمونت ( باالفطار)

17.900

16.900

16.200

مجموعة المختارة أو ما يعادله (بدون أكل)

ميلينيوم طيبة ( باإلفطار)
ميلينيوم العقيق أو ما يعادله ( باإلفطار)

تاريخ الرحلة
الخطوط

تاريخ الذهاب

مطار الوصول

تاريخ العودة

الخطوط المغربية

2020/01/30

المدينة

2020/02/09

السكن بالمدينة
 4ليالي

السكن بمكة
 5ليالي

مــــن

الــــى

مـــن

الـــى

31-01

04-02

04-02

09-02

البرنامج يشمل :
 تذكرة الطائرة  +السكن بالفنادق المذكورة أعاله  +التأشيرة  +التنقالت داخل المملكة العربية السعودية بواسطة باصات
+التأطير التقني والمساعدة من طرف الوكالة.
البرنامج ال يشمل المزارات بالمملكة العربية السعودية.
 دفع  50في المائة من مبلغ البرنامج عند الحجز .

 طبقا لقانون مكتب الصرف ،تقوم الوكالة بإقتطاع مبلغ من منحة العمرة المخصصة للمعتمرين
ألداء قيمة اإلقامة بالفنادق بالديار المقدسة
AGENCE DE VOYAGE ET DE TOURISME
242 Av.Moulay Idriss 1, Massira 1, Témara, 12020 – Maroc
Tél: +212(05)37.61.46.80 /05.37.40.20.02
E-mail: tourism@yaztours.com
www.yaztours.com

برنامج عمرة أواخر يناير
رحلة مع الخطوط المغربية مباشرة إلى مطار المدينة

السكـن بالمـدينة
 4لـيالــي
زوار كراند أو ما يعادله (بدون أكل)

ســـعر الــــفرد فـــي

الســكن بمـكـة
 7لـيالــي

الثــنائي

الــثالثـي

الــرباعـي

جوهرة ديار مطر (بدون أكل)

12.700

12.200

11.900

فلسطين أو ما يعادله (بدون أكل)

13.900

13.100

12.700

ضيافة الرجاء (بدون أكل)

14.200

13.300

13.000

أزكى الصفا ( باالفطار )

15.500

14.700

14.200

أنجم ( باالفطار )

16.600

15.600

15.100

سويس أوتيل ( باالفطار )

17.900

16.900

16.400

فيرمونت ( باالفطار)

19.300

18.000

17.200

مجموعة المختارة أو ما يعادله (بدون أكل)

ميلينيوم طيبة ( باإلفطار)
ميلينيوم العقيق أو ما يعادله ( باإلفطار)

تاريخ الرحالت
الخطوط

تاريخ الذهاب

مطار
الوصول

تاريخ العودة

الخطوط المغربية

2020/01/23

المدينة

2020/02/04

السكن بمكة
 7ليالي

السكن بالمدينة
 4ليالي

مــــن

الــــى

مـــن

الـــى

24-01

28-01

28-01

04-02

البرنامج يشمل :


تذكرة الطائرة  +السكن بالفنادق المذكورة أعاله  +التنقالت داخل المملكة العربية السعودية بواسطة باصات +التأطير التقني
والمساعدة من طرف الوكالة.



طبقا لقانون مكتب الصرف ،تقوم الوكالة بإقتطاع مبلغ من منحة العمرة المخصصة للمعتمرين ألداء قيمة اإلقامة بالفنادق
بالديار المقدسة



يجب دفع  50في المائة من مبلغ البرنامج عند الحجز .

األسعار تشمل التأشيرة و التأمين الملزم من طرف السلطات السعودية

AGENCE DE VOYAGE ET DE TOURISME
242 Av.Moulay Idriss 1, Massira 1, Témara, 12020 – Maroc
Tél: +212(05)37.61.46.80 /05.37.40.20.02
E-mail: tourism@yaztours.com
www.yaztours.com

