
 

 مع رحلة للقدس الشريف عمرة
 

 

 :األوليوم ال
 الخطوط العربية السعودية في اتجاه مطار عمان  الذهاب من مطار محمد الخامس مع

 

 :الثانييوم ال
اخفض نقطة على  يتالبحرالم  التوجه بواسطة باصات حديثة و إلى ، ثمالكهف بعمانزيارة أهل ل الوصول لمطار عمان الدولي ، ثم التوجه

 )عشاء و مبيت(.  سطح األرض لالستمتاع بمياهه
 

 : اليوم الثالث إلى اليوم السادس من

 اإلقامة بفندق بالقدس الشريف )إفطار + عشاء( ثم القيام بـ :

ء، و م الى السماليه الساللكثرة أشجار الزيتون فيها و من جبل الزيتون صعد النبي عيسى عالزيتون زيارة المآثر التاريخية منها زيارة جبل 
وة ألحزاب ) غزغزوة ا على جبل الزيتون يوجد مقام الصحابي الجليل سلمان الفارسي الذي أشار على المسلمين بحفر الخندق حول المدينة في

و  المي بالزهد و الصالحرابعة العدوية )البصرية( وهي امرأة صالحة عرفت في التاريخ اإلس   مالخندق(، و ايضا على جبل الزيتون يوجد مقا
ميت. و بل البحر القدس مقاتعتبر من األوائل الذين أسسوا المذهب والتوجه الى أريحا وهي اقدم مدينة في العالم و هي واحة تقع في صحراء ال

ن م قد جرب ميه السالء( و يعرف محليا بجبل القرنطل، و يعتقد المسيحيون أن النبي عيسى علمن ثم القاء نظرة على جبل التجربة )االغوا
ن ه صالح الديقام بنامابليس بعد أن صام أربعين يوما، ثم التوجه بعد ذلك لزيارة مقام النبي موسى عليه السالم و هو عبارة عن مسجد و 

 .ستراحة على الطريق الى بيت المقدساأليوبي و استخدمه المماليك و العثمانيين كنقطة ا

يئه و لقوب وزوجته فقة ويعرالتوجه الى مدينة الخليل لزيارة الحرم اإلبراهيمي. و مقام أنبياء هللا )إبراهيم وزوجته سارة، وإسحاق وزوجته 
نبي يونس السم ألن البهذا ا سميت المدينةالنبي يوسف عليهم السالم( و من ثم التوجه الى مدينة حلحول لزيارة مقام النبي يونس عليه السالم و

لسالم وقد المسيح عليه فيها ا عاش فيها حوال كامال. بعد ذلك التوجه الى مدينة بيت لحم لزيارة كنيسة المهد التي يوجد فيها المغارة التي ولد
سول عد منها الرصة التي د فيها الصخرة المشرفبنيت هذه الكنيسة في القرن التوجه الى بيت المقدس لزيارة قبة الصخرة المشرفة و التي يوج

الولى بلي( وهو قبلة المسلمين افي ليلة االسراء و المعراج، و لزيارة المسجد االقصى )الق     محمد صلى هللا عليه و سلم الى السماء للقاء ربه
يسمى  لقبلي مسجدالمسجد او المعراج، و يوجد أسفل ا وقد صلى فيه الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم إماما باألنبياء هللا في ليلة االسراء

وفيه توجد  البراق المسجد المرواني وقد استخدم إسطبل للخيول في العهد الصليبي و االن مصلى، و في ساحات المسجد االقصى يوجد مسجد
( والذي حائط البراقلغربي )ايضا يوجد الحائط ا الحلقة التي ربط فيها النبي محمد صلى هللا عليه و سلم براقه في ليلة االسراء و المعراج و

يه ه المسيح علدفن في يسميه اليهود بحائط المبكى، ثم السير نحو كنيسة القيامة و التي تعتبر حسب االيمان المسيحي المكان الذي صلب و
عنه  مر رضي هللاخليفة علخطاب الذي بناه الالسالم، و قد بنيت الكنيسة في القرن الرابع الميالدي. و مقابل الكنيسة يوجد مسجد عمر بن ا

 عندما فتح بيت المقدس و في هذا المسجد كتبت العهدة العمرية

  :السادسيوم ال

 بالفندق ))عشاء و المبيت  السياحية،جولة بعمان زيارة المآثر  عمان، إلى هالتوج الفطوربعد تناول وجبة 
 

  :السابعيوم ال

المذكورة لمدة  إلقامة بالفنادقل ثم التوجه الى المدينة المنورة )المملكة السعودية( جدةلمطار عمان الدولي نحو مطار بعد تناول الفطور التوجه 
 ليالي. 5
 

 : الثاني عشريوم ال
 .ليالي 7التوجه نحو مكة المكرمة و اإلقامة بالفنادق المذكورة 

 

 :الثامن عشريوم ال
 مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. نحو (12h55)التوجه إلى مطار جدة لإلقالع 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 : األسعـــار أعاله تـــشمل 
 

 مع الخطوط العربية السعودية.ذهابا و إيابا ة الطــــائرة تــذكر. 

 .اإلقامة في المدينة المنورة و مكة المكرمة في الفنادق المذكورة 

 .جميع المواصالت األرضية في باصات حديثة و مكيفة 

 3  االردناإلقامة ليلتين في و (فطار و عشاء القدس مع )إبليالي 

 فندق )إفطار و عشاء(بال

 .جميع الدخوليات لألماكن السياحية 

 .تأشيرة العمرة 

 التأطير من طرف الوكالة 

 

 

  تـــشملال األسعـــار أعاله 

 

 300 تأشيرة القدس درهم 

 درهم  500 ضريبة المغادرة الفلسطينية  

 للشخص درهم150  ضريبة المغادرة األردنية. 

 200  للمرشد السياحي. درهم 

 
 

 ظة:ـــمالح 
 

  يوم قبل موعد الرحلة. 40سجيل للت أجلأخر 
 

 

 

Date Départ Date De Retour 

16/11/2022 04/12/2022 

 سعــر الفـــرد في الغـرفــة 

 فندق القدس + األردن

 ليالي  5

 فنـــدق المدينــــة

 ليالي 5

 فنــدق مكــــــــة

 ليالي 7

 رباعية ثالثية ثنــــائية

 
ST GEORGE 

عشاء()فطور +   

 درهم 25000 درهم 26000 درهم 27500 أعمار جراند أعمار ايليت

ST GEORGE 

 )فطور + عشاء(

 بولمان زمزم

 )اإلفطار(

 بولمان زمزم

 )اإلفطار(
 -------- درهم 29200 درهم 30500

ST GEORGE 

 )فطور + عشاء(

 شذى 

 )اإلفطار(

 فيرمونت

 )اإلفطار(

 -------- درهم 33000 درهم 34500


