قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم …

أن تقدم لكم رحالت حج وعمرة ( طريان – بري – بواخر )

سياحة داخلية – سياحة خارجية

حجز طيران * حجز نقل سياحي * حجز فنادق * حجز نقل سعودي باصات 1023

0253005322/ 0253005320

0253005322

08833555555 - 08223020208 - 08830000530

برنامج عمرة املولد النبوي الشريف لعام  1437هـ ( طريان )10ايام
اإلقـــــــــامـة
املدينة املنورة -:احلرم

0011 01611

5007

6071

6511

5571

مكـــة املكرمة  -:الصفوة رويال

B.B

املدينة املنورة  -:فريوزيه اخلري /

املختار العاملى  /زوار العاملى

مكـــة املكرمة  -:رمادا دار الفائزين  /السرايا اميان BB

[ ]1السفر على مصر للطريان أو الطريان السعودي ( القاهرة  /جدة /القاهرة )
والسعر قابل للتغيري يف حالة اخنفاض أو زيادة سعر التذكرة وهى حاليا (2700جنية) .
[ ]2االنتقاالت الداخلية بالسعودية بأتوبيسات مكيفة فاخرة حديثة ..VIP
[]3

اإلقامة باملدينة املنورة (  4ليالي ) ومبكة املكرمة (  5ليالي ) .

[ ]4األطفال ( -:أقل من سنتني  2200جنيه) و ( من  2إىل  12سنوات  3200جنيه ) وله أركاب فقط وبدون إقامة.
[ ]6خدمه نقل احلقائب طوال فرتة الرحلة .

[ ]7تقوم الشركة بتقديم هدايا قيمة للمعتمرين..

[ ]9يرافق اجملموعة مندوب من الشركة للعمل على راحة املعتمرين وتسهيل اإلجراءات.
 الشهادة الصحية ضد االلتهاب الكبدي السحائي  -احلمى املخية الشوكية  +اإليصال الرمسي.
 املوقف من التجنيد (تصريح إدارة التجنيد باملوافقة على السفر) لألهمية القصوى.
 الرجال اقل من  17سنه البد من وجود مرافق.

السيدات أقل من  45سنه البد من وجود حمرم.

 جواز ســـفر حديث طبقا لتعليمات الســـلطات السعودية و  4صور شخصية  6 * 4يكون الوجه  %55من الصورة وخلفية بيضاء .

برنامج عمرة املولد النبوي الشريف لعام  1437هـ ( طريان) 11يوم
تكلفه الشخص الواحد بالرحلة
مستوى

طيران

اإلقامة

املدينة املنورة-:
مكـــة املكرمة -:
املدينة املنورة-:
مكـــة املكرمة -:

VIP






برنامج عمرة املولد النبوي الشريف لعام  1437هـ ( طريان) 11يوم
تكلفه الشخص الواحد بالرحلة
مستوى

طيران

اإلقامة
-

املدينة املنورة-:
مكـــة املكرمة -:
املدينة املنورة-:
مكـــة املكرمة -:

[ ]1السفر على الطريان اخلاص ( القاهرة  /ينبع /القاهرة )
والسعر قابل للتغيري يف حالة اخنفاض أو زيادة سعر التذكرة وهى حاليا (2200جنية) .
[ ]2االنتقاالت الداخلية بالسعودية بأتوبيسات مكيفة فاخرة حديثة ..VIP
[]3

اإلقامة باملدينة املنورة (  7ليالي ) ومبكة املكرمة (  7ليالي ) .

[ ]4األطفال ( -:أقل من سنتني  2000جنيه) و ( من  2إىل  12سنوات  3000جنيه ) وله أركاب فقط وبدون إقامة.
[ ]6خدمه نقل احلقائب طوال فرتة الرحلة .

[ ]7تقوم الشركة بتقديم هدايا قيمة للمعتمرين..

[ ]9يرافق اجملموعة مندوب من الشركة للعمل على راحة املعتمرين وتسهيل اإلجراءات.
 الشهادة الصحية ضد االلتهاب الكبدي السحائي  -احلمى املخية الشوكية  +اإليصال الرمسي.
 املوقف من التجنيد (تصريح إدارة التجنيد باملوافقة على السفر) لألهمية القصوى.
السيدات أقل من  45سنه البد من وجود حمرم.
 الرجال اقل من  17سنه البد من وجود مرافق.
جواز ســـفر حديث طبقا لتعليمات الســـلطات السعودية و  4صور شخصية  6 * 4يكون الوجه  %55من الصورة وخلفية بيضاء

برنامج عمرة املولد النبوي الشريف لعام  1437هـ ( طريان) 11يوم
تكلفه الشخص الواحد بالرحلة
مستوى

طيران

اإلقامة

املدينة املنورة-:
مكـــة املكرمة -:
املدينة املنورة-:
مكـــة املكرمة -:

VIP






برنامج عمرة املولد النبوي الشريف لعام  1437هـ ( بــرى) 11يوم

املستوى

اال قــــــــــا مـــــة
تكلفه الفرد بالغرفه

0510

زهراء اخلري
زهراء اخلري

املنـــسى

0593

[ ]1السفر بأتوبيسات الشركة أجملهزه بالفيديو والثالجة موديالت ( مر سيدس . ) 2009 MCV
[ ]2تذكرة العبارة للدرجة السياحية (نويبع/العقبة/نويبع) والسعر قابل للتغيري يف حالة اخنفاض أو ارتفاع قيمة التذكرة وهى حاليا
( الذهاب  375جنيه  /العودة . ) $ 70
[ ]3األطفال  ( -:أقل من سنتني  1200جنيه) و( من 2إىل  5سنوات  1500جنيه ) (ومن  5إىل  10سنة  2700جنيه ) وله إركاب فقط وبدون أقامه.
[ ]4اإلقامة باملدينة املنورة (  7ليالي ) ومبكة املكرمة (  7ليالي (..
[ ]6خدمه نقل الحقائب طوال فترة الرحلة .

[ ]7تقوم الشركة بتقديم هدايا قيمة للمعتمرين..

[ ]8يرافق المجموعة مندوب من الشركة للعمل على راحة المعتمرين وتسهيل اإلجراءات.
 الشهادة الصحية ضد االلتهاب الكبدي السحائي  -الحمى المخية الشوكية  +اإليصال الرسمي.
 الموقف من التجنيد (تصريح إدارة التجنيد بالموافقة على السفر) لألهمية القصوى.
 الرجال اقل من  77سنه البد من وجود مرافق.

السيدات أقل من  54سنه البد من وجود محرم.

 جواز ســـفر حديث طبقا لتعليمات الســـلطات السعودية و  5صور شخصية  6 * 5يكون الوجه  %84من الصورة وخلفية بيضاء .

مالحظــات عامــة على رحــالت الطيــران والربى
السعر يشمل
 التأشـــرية  +وســـيله الســـفر  +اإلقامة باملدينة ومكة  +املزارات .
 رســــوم غرفة شـــركات الســـياحة حاليا ( 100جنيه ) والسعر قابل للتغري يف حاله ارتفاع رســـوم الغرفة.
 يرافق اجملموعة منــــدوب من الشــــركة لتنفيذ املتفق عليه كما حيتفظ جبوازات املعتمرين باالراضى الســــعودية.
وال حيق لصاحب اجلواز املطالبة به طوال مده الرحلة حسب تعليمات السلطات السعودية ووزارة السياحة املصرية.
 يف حاله صدور اى قرارات أو فرض أي نوع من الضرائب أو رسوم مغادره أوسعر تذاكر يضاف الفرق تلقائيا.
 كل معتمر مسئول عن حقائبه منذ بداية الرحلة وحتى العودة وال حيق له مطالبة الشركة باى شيء فقد .
 كل معتمر له احلق بوزن اليزيد عن  46ك للطريان على شنطتني حسب تعليمات خطوط الطريان.

تعليمات هامه
 الشهادة الصحية ضد االلتهاب الكبدي السحائي  -احلمى املخية الشوكية  +اإليصال الرمسي.
 املوقف من التجنيد (تصريح إدارة التجنيد باملوافقة على السفر) لألهمية القصوى.
 الرجال اقل من  17سنه البد من وجود مرافق.

السيدات أقل من  45سنه البد من وجود حمرم.

 جواز ســـفر حديث طبقا لتعليمات الســـلطات السعودية و  4صور شخصية  6 * 4يكون الوجه  %55من الصورة وخلفية بيضاء .
 تقوم الشركة بتقديم هدايا قيمة للمعتمرين

مع أطيب التمنيات بعمره مقبولة أنشاء اهلل

تعريف الشركة

 -1شركه جوبيرت للسياحة تعمل يف جمال السياحة العامة فقره (أ) ترخيص رقم ( ) 735
املقر  200 :شارع البحر األعظم إمام القرية الفرعونية –  15شارع سيد كريم الدهار الغردقة
* تعمل فى جمال السياحة اخلارجية والداخلية واحلج والعمرة والنقل السياحي ويوجد
لدينا أسطول نقل سياحي ...

* وكيل حصري للمجوعة ابوسرهد للنقل بالسعودية سيارات 2013

.

* وكيل حصري للمجموعة اخلمري خلدمات احلج والعمرة والفنادق.
 -2اجلهات اليت مت التعامل معه يف األعوام السابقة..
* اجلهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية بوزارة الصناعة ...
* شركة امسنت بورتالند طره حبلوان ..

* شركة امسنت القومية حبلوان...

* الضرائب العامة...

* وزارة الزراعة...

* هيئة قناة السويس باإلمساعيلية ...

* جامعة القاهرة ...

* اجلهاز املركزي للمحاسبات ...

* نادى هيئة قناة السويس ...

* وغريها من اجلمعيات العامة واخلاصة واإلفراد ...

موسم 7341هـ 6172م )
تاريخ الذهاب
خط السير

م

تاريخ العوده

 7القاهرة  /ينبع  /القاهرة

6172/77/41

6172/76/73

 6القاهرة  /ينبع  /القاهرة

6172/76/73

6172/76/62

 4القاهرة  /ينبع  /القاهرة

6172/76/62

6172/7/77

 3القاهرة  /ينبع  /القاهرة

6172/7/77

6172/7/62

 2القاهرة  /ينبع  /القاهرة

6172/7/62

6172/6/2

 2القاهرة  /ينبع  /القاهرة

6172/6/2

6172/6/66

 1القاهرة  /ينبع  /القاهرة

6172/6/66

6172/4/1

 2القاهرة  /ينبع  /القاهرة

6172/4/1

6172/4/67

 9القاهرة  /ينبع  /القاهرة

6172/4/67

6172/3/3

( القاهرة  /جدة  /القاهرة )
م

تاريخ الذهاب

تاريخ العوده
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3

6172/7/62

6172/6/2

2

6172/6/2

6172/6/66

2

6172/6/66

6172/4/1

1

6172/4/1

6172/4/67
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6172/4/67

6172/3/3

