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TOURISM AND TRAVEL ALSABEEL   أجمل الرحالت وأمتعها مع 

: االتجمع امام المكتب صباحا واالنطالق الى العقبة والوصول والتوجه الى الميناء وختم الجوازات واالستمتاع برحلة بحرية لمدة-اليوم االول   

 دقيقة والوصول والتوجه الى الفنادق ووقت حر 45

 والوصول بيمن هلال ورعايته ,.ومن ثم ساعه الى ساعتين وقت حر

غادرة الى العقبةللم  

: اإلفطار بالفندق ومن ثم تسليم الغرف-اليوم األخير    

 والتوجه الى عمان والوصول الى عمان بيمن هلال ورعايته

  :- الرحالت االختيارية جميعها على حساب المشترك

لغواصه وما شابه ذلكاأللعاب البحرية مثل البراشوت والبنانابوت وا –رحلة السفاري  –رحلة الغوص  –رحلة جزيرة دهب   

 :- مالحظات هامة

سنه المسافر دون والده يتوجب على االب الذهاب الى اقرب مركز امني واصدار عدم ممانعه من السفر دون مرافقة والده وعلى ان 16الطفل تحت   

عصرا حسب التنسيق مع ميناء العقبة وميناء  5بموعد انطالق الحافلة قبل بيوم واحد من السفر وبعد الساعه تكون مختومة وموقعه من المركز األمني ,,, يرجى التأكد من صالحية دفتر خدمة العلم . يتم تزويدكم 

 طابا

عهفي حالة وجود اي استفسار في بلد المقصد يرجى االتصال على اإلرقام المثبتة على قسيمة الحجز او االتصال بمحرر الحجز نفسة وسيتم متاب  

 , المالحظة باسرع وقت ممكن

ماسبة دينية او وطنية –الحالة الجوية او عطلة اسبوعيه  -  – 

  

 يحق للوكيل في بلد المقصد تغير ايام ومواعيد الرحالت السياحية كما يراه مناسبا

  ..... او الضغط على الموقع السياحي او الخ

الحجز من قبل محرر الحجز حيث ان الشركة ال تعترف بايحفاظا على حقوق المسافر المالية يتوجب على المسافر الكريم استالم سند قبل وقسيمة   

 حجز دون ابراز هذه الوثائق

 المشارك اسم التاريخ ........................................................... التوقيع ...........................

كة اي تبعات لذلك وانه حجوزات الفنادق غير مستردة نهائيا وال تقبل للتعديالتيتم اختيار الفندق بناءا على رغبة وميزانية العميل وال تتحمل الشر  

 

 األسعار بالدينار االردني وتشمل  األسعار ال تشمل 
اي شيء لم يذكر بخانه ما يشمله البرنامج خدمات الكوي 

 والدراي كلين
 الميني بار بالغرفة

 اي شيء يتم طلبه على الغرفة

عمان باصات سياحية تذاكر القارب التنقالت عمان العقبة 
مع الوجبات  السريع العقبة طابا العقبة االقامه بالفندق المقرر

ب                        جميع الرسوم والضرائ  
 السهرات والحفالت بالفنادق
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الفنادق غير مستردة نهائيا وال تقبل للتعديالت يتم اختيار الفندق بناءا على رغبة وميزانية العميل وال تتحمل الشركة اي تبعات لذلك وانه حجوزات  

 

  4-6لطفل من ا

بدون سرير مع 

 مقعد باص 

  0-1ن لطفل ما

اتوــــــــــــــــسن  

لشخص فيا  

دةلمفرالغرفة ا   

لغرفة  الشخص في ا

جةدولمزا  

قدــــــــــــــــــــــفنــــــــــلا الموقع عدد األيام  

شارع  3   159 169 25 79
 الكرنيش 

 
     4S DahabHotel 

   

BB 

79 25 185 169 4 

79 25 199 179 5 

79 25 215 189 6 
 

4-6 من لطفلا   

سرير مع  بدون

 مقعد باص

 0-1 نم لطفلا

اتوــــــــــــــــسن  

لشخص فيا  

دةلمفرالغرفة ا   

لغرفة  الشخص في ا

جةدولمزا  

قدــــــــــــــــــــــفنــــــــــلا الموقع عدد األيام  

79 25 230 192 3  
شارع 

الكرنيش 
على 
 البحر 

 

TROPITEL DAHAB - 4 STARS 

   

S.ALL 

79 25 279 223 4 

79 25 328 255 5 

79 25 378 284 6 

 

4-6 من لطفلا   

سرير مع  بدون

 مقعد باص

 0-1 نم لطفلا

اتوــــــــــــــــسن  

لشخص فيا  

دةلمفرالغرفة ا   

لغرفة  الشخص في ا

جةدولمزا  

قدــــــــــــــــــــــفنــــــــــلا الموقع عدد األيام  

شارع  3 199 250 25 79
الكرنيش 

على 
 البحر

 

TIRANA DAHAB RESORT - 4 
STARS  

                                       
                          H.B   

 

79 25 309 234 4 

79 25 368 268 5 

79 25 427 302 6 

 

4-6 من لطفلا   

سرير مع  بدون

 مقعد باص

 0-1 نم لطفلا

اتوــــــــــــــــسن  

لشخص فيا  

دةلمفرالغرفة ا   

لغرفة  الشخص في ا

جةدولمزا  

قدــــــــــــــــــــــفنــــــــــلا الموقع عدد األيام  

شارع  3 217 284 25 79
الكورنيش 

على 
 البحر 

 

 

 

ECOTEL DAHAB - 4 STARS  
     

H.B 

79 25 360 259 4 

79 25 436 302 5 

79 25 512 345 6 
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4-6 من لطفلا   

سرير مع  بدون

 مقعد باص

 0-1 نم لطفلا

اتوــــــــــــــــسن  

لشخص فيا  

دةلمفرالغرفة ا   

لغرفة  الشخص في ا

جةدولمزا  

قدــــــــــــــــــــــفنــــــــــلا الموقع عدد األيام  

شارع  3 220 267 25 79

 الكورنيش 

 على البحر 

 
SWISS INN DAHAB - 4 

STARS  
 

H.B 

79 25 334 265 4 

79 25 402 312 5 

79 25 469 355 6 
 

4-6 من لطفلا   

سرير مع  بدون

 مقعد باص

 0-1 نم لطفلا

اتوــــــــــــــــسن  

لشخص فيا  

دةلمفرالغرفة ا   

لغرفة  الشخص في ا

جةدولمزا  

قدــــــــــــــــــــــفنــــــــــلا الموقع عدد األيام  

شارع  3 207 245 25 79

  الكورنيش

 على البحر

 
LE MERIDIEN  
DAHAB 

   

 
 

79 25 302 245 4 

79 25 359 282 5 

79 25 416 320 6 

 

 

 

 

 

 

دينار بعد ذلك يعتبر حساب شخص بالغ 115سنة  11سنوات لغاية 6اسعار االطفال من عمر   

 

 

 

 

 


