وكالة سمية لألسفار و السياحة
SOUMIA Agence de Voyages et de Tourisme

برنامج عمرة
رحلة  30نونبر ألى  12دجنبر 2021
✓ برنامج ممتاز  *5باالفطار:
الفندق بالمدينة
 04ليالي

الفنادق بمكة
 07ليالي

الثنائية

جراند ميركيور
(الحارثية)

سويس المقام
صفوة االغفران
فير مونت

19 700.00
19 700.00
20 500.00

سعر الفرد في الغرفة(بالدرهم)

الوجبات
باإلفطار

✓ برنامج سياحي ممتاز:
الفندق بالمدينة
 04ليالي
ايالف طيبة

الفنادق بمكة
 07ليالي
ضيافة الرجاء
شيراتون
مكارم أجياد

سعر الفرد في الغرفة(بالدرهم)
الثنائية
15 600.00
16 500.00
16 800.00

الوجبات
بدون
باإلفطار بمكة فقط
باإلفطار بمكة فقط

✓ برنامج اقتصادي :
الفندق بالمدينة
 04ليالي
قصر األندلس

الفنادق بمكة
 07ليالي
أبراج الكسوة

سعر الفرد في الغرفة(بالدرهم)
الثنائية
13 800.00

الوجبات
بدون

البرامج أعاله تشمل الخدمات التالية :
➢ تذكرة الطائرة ذهابا و إيابا مع الخطوط المغربية مباشرة إلى المدينة المنورة .
➢ السكن بالفنادق المذكورة أعاله.
➢ مصاريف و إجراءات التأشيرة.
➢ التأمين عن فيروس كورنا.
➢ النقل داخل المملكة السعودية بالنسبة لمجموعات ال تقل عن  25فرد ( المطار -الفندق -المطار )بواسطة
حافلة مكيفة.
مالحظات هامة:
 -1البرامج تهم الملقحين بغير سينوفارم.
 -2االدالء بشهادة التلقيح.
 -3البرامج تهم المعتمرين البالغين  18سنة فما فوق.
 -4تاريخ أداء مناسك العمرة سيتم تحديده من طرف الوكيل الخارجي من أجل إصدار التأشيرة.
 -5تاريخ السفر قابل للتغيير في حالة إصدار قوانين طارئة من طرف السلطات السعودية أو الخطوط الملكية
المغربية.
 -6الوكالة ال تتحمل أي مسؤولية عن ضياع األمتعة أو الوزن الزائد.
 -7مدة صالحية جواز السفر ال تقل عن  8أشهر.
 -8هناك فنادق أخرى غير مذكورة توجد حسب الطلب.
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