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برامج الحج السياحي لموسم 2019/ 1440
الحج السياحى السريع(11يوم10 /ليالى)

عدد التاشيرات المتاحه
8800

مستوى ( 5نجوم) كود2000

اسعار برامج حج الطيران غير شامله سعر تذكرة الطيران-الدولى والداخلى
االقامة بمكة المكرمه

االقامة بالمدينة المنورة

الفرد في الغرفة الرباعيه

سويس اوتيل & موفنبيك هاجر
8ذو الحجه 14-ذو الحجه
افطار وعشاء
يتخللها المناسك

موفنبيك انوار المدينة
من  4ذو الحجه الى  8ذو الحجه
افطار وعشاء

 120,000جنيه
الفرد في غ .ثنائيه

الفرد في غ .ثالثيه

 155,000جنيه

135,000جنيه

مميزات البرنامج
•

السفر على خطوط مصر للطيران او الطيران السعودى (طيران مباشر الى المدينة).

•

عرفات هناجر مكيفة – بوفية مفتوح  -وافطار وغداء و فواكه ومشروبات.

•

منى خيام مكيفة 3-وجبات يوميا  +فواكه ومشروبات.

•

االنتقاالت بأحدث األتوبيسات السياحية الخاصة.

•

االنتقاالت من المدينة الى مكه (طيران داخلى).

•

يتم توفير انتقاالت من منى الى مكه يوميا.

المستوى االول ( 5نجوم أ  -طيران ) كود5000

اسعار برامج حج الطيران غير شامله سعر تذكرة الطيران
االقامة بمكة المكرمه
( 09ليالي -نصف اقامة)

االقامة بالمدينة المنورة
( 3ليالي -نصف اقامة)

الصفوة رويال او ابراج زمزم
( او ما يماثلهم )
افطار وعشاء

موفنبيك انوار المدينة
او الحرم
( او ما يماثلهم)
افطار وعشاء

الفرد في الغرفة الرباعيه

 125,000جنيه
الفرد في غ .ثنائيه

الفرد في غ .ثالثيه

 188,000جنيه

 150,000جنيه

حسب ضوابط وزارة السياحة
* مــنى  :االقامه على بطرمه  ،شامله افطار +غداء +عشاء ( ) Lunch Box
* عرفـات :االقامه على بطرمه  ،اقامة كامله (عشاء وافطار وغداء +مشروبات).
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المستوى الثاني ( 5نجوم ب  -طيران ) كود3000

اسعار برامج حج الطيران غير شامله سعر تذكرة الطيران
االقامة بمكة المكرمه
( 09ليالي -نصف اقامة)

االقامة بالمدينة المنورة
( 3ليالي -نصف اقامة)

الشهداء
( او ما يماثله )
افطار وعشاء

كراون بالزا
( او ما يماثله)
افطار وعشاء

الفرد في الغرفة الرباعيه
 110,000جنيه
الفرد في غ .ثنائيه

الفرد في غ .ثالثيه

 170,000جنيه

 135,000جنيه

حسب ضوابط وزارة السياحة
* مــنى  :االقامه على بطرمه  ،شامله افطار +غداء +عشاء ( ) Lunch Box
* عرفـات :االقامه على بطرمه  ،اقامة كامله (عشاء وافطار وغداء +مشروبات).

عدد التاشيرات المتاحه
2900

المستوى الثالث ( 4نجوم  -طيران ) كود 4000

اسعار برامج حج الطيران غير شامله سعر تذكرة الطيران
االقامة بمكة المكرمه
( 09ليالي -نصف اقامة)

سعر الفرد في الغرفه:

االقامة بالمدينة المنورة
( 3ليالي -نصف اقامة)

الرباعي

االيمان طيبه
رمادا اجياد
( او ما يماثله)
( او ما يماثله)
 94,000جنيه
افطار وعشاء
افطار وعشاء
حسب ضوابط وزارة السياحة
(* مــنى  :االقامه على بطرمه  ،شامله افطار +غداء +عشاء )Lunch Box
* عرفـات :االقامه على بطرمه  ،اقامة كامله (عشاء وافطار وغداء +مشروبات).
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عدد التاشيرات المتاحه
12000

المستوى االقتصادي (طيران ) كود 6000

اسعار برامج حج الطيران غير شامله سعر تذكرة الطيران
االقامة بمكة المكرمه
 12ايام بعمارات سكنيه بالعزيزية
 4 +ايام بفندق الشهداء ( او ما يماثله)
وجبة غداء Lunch box

االقامة بالمدينة المنورة (4
ايام)
مجموعة مبارك

تكلفة الفرد في الجناح
من 55,000الى 62,000

(او ما يماثلها)

جنيه

وجبة غداء Lunch box
حسب ضوابط وزارة السياحة
* مــنى  :االقامه بمخيمات حسب ضوابط وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية .
* عرفـات :االقامه حسب ضوابط وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية.

المستوى البري كود 7000

عدد التاشيرات المتاحه
12000

االقامة بمكة المكرمه

االقامة بالمدينة المنورة
(4ليالى)

 10ايام بعمارات سكنيه بالعزيزية
 4 +ايام بفندق الشهداء ( او ما يماثله)
وجبة غداء Lunch box

مجموعة مبارك (او ما يماثلها)
وجبة غداء Lunch box

حسب ضوابط وزارة السياحة
* مــنى  :االقامه على طراحات ،شامله افطار وغداء وعشاء ()lunch box
* عرفـات :االقامه على طراحات ،شامله افطار وغداء وعشاء ()lunch box
من  58,000الى  63,000جنيه

سعر الفرد بالجناح
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•
•
•

•

االوراق المطلوبة للحجز
صورة جواز سفر مميكن ساري مدة ال تقل عن عام من وقت السفر.
صورة بطاقة الرقم القومي واضحة سارية حتى تاريخ السفر .
دفعة مبالغ جدية الحجز كالتالي:
▪  20الف جنيه لجميع مستويات الخمس نجوم.
▪  15الف جنيه لمستوى االربع نجوم.
▪  10االف جنيه للمستويين االقتصادي والبري.
 6صور شخصيه خلفيه بيضاء . 6X4

• شهادة تطعيم ضد االلتهاب السحائي وتطعيم االنفلونزا بايصال السداد و يتم الحصول عليها من اي مكتب صحة .
• تقرير طبي من مستشفى حكومى (وفقا للمستشفيات التى تقررها وزارة السياحة)
• فيش جنائى خاص بالحج (يتم عمله عند طلب الشركه حتى يكون سارى )
(هذا الحجز مبدئي حيث سيطبق نظام القرعة االلكترونيه على جميع المتقدمين بشركات السياحه المصريه)

مالحظات هامه
•

كل من تقدم لقرعة الحج السياحي العام الماضي ولم يحالفه الحظ سيكون له ميزة اضافيه بمنحه فرصتين لقرعة هذا العام.

•

يستثني من التقديم للحج هذا العام كل من حصل على تاشيرة حج في عام  2014وما بعدها (عدا المرافق للوالدين و المحرم)

•

ال يقل سن المتقدم عن  25سنة اال اذا كان مرافقا الحد والديه على اال يقل عن  18عام في تاريخ  ،2019-6-24وللسيدات اقل من
 45سنة يشترط وجود محرم مرافقا لها وتوضح صلة القرابه مع التسجيل باستمارة حجز واحده.

•

يسمح للعائلة الواحده وبدرجة قرابة من الدرجة االولى والثانية والمحارم (حد اقصى  5أفراد) التسجيل بايصال واحد (ارتباط عائلي
فقط)

•

كل من تقدم هذا العام في قرعه الداخلية او التضامن ال يمكنه التقدم لقرعه السياحة حيث ان التقديم يكون في جهة واحدة فقط .

•

بعد ظهور نتيجة القرعة  ،كل من يثبت حصوله على تاشيرة حج خالل االعوام الخمس الماضيه او سيعتذر عن استكمال البرنامج بعد
فوزه لن يحق له استرداد دفعة التعاقد ،وذلك وفقا لتعليمات وزارة السياحه كما وردت بالضوابط  ،كما ستؤول التاشيرة لوزارة السياحه
العادة توزيعها .

•

في حالة عدم الفوز بالقرعة يكون استرداد مقدم الحجز بعد انتهاء اجراءات وزارة السياحه في رد المبالغ للشركات لتسليمها الى العمالء
في صورة شيكات او حواالت بنكية (حسب ما تقرره وزارة السياحة)

يوجد لدينا فرص للحج للذين لن يصيبهم الدور
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