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 به نام خدا

  :قابل توجه ايرانيان و مسلمانان و فارسي زبانان عزيز مقيم در  كشورهاي 
  كانادا ، آمريكا ، اتريش ، آلمان ، ايتاليا، سوئد، نروژ ، انگلستان، بلژيك ، فرانسه و دانمارك

 

در امور حج، عمره و مجري تورهاي  مديريت سال 33با تجربه بيش از  171698به شماره ثبت نور شركت هواپيمايي و جهانگردي پرواز
   :نمايد اعالم مي 2014 -1393هاي خود را جهت پذيرش حجاج در حج سال سياحتي و زيارتي، برنامه

  

ما عالوه بر پذيرش ايرانيان مقيم در كشورهاي فوق، از تمامي ايرانيان و مسلمانان مقيم در ساير كشورهاي جهان نيز پذيرش هاي  شركت
عقـد   مـا  بـا نماينـدگان  با ما و يا ، ها و برنامه هاي اعالم شده سفر را به طور كامل مطالعه نموده و پس از موافقت لطفاً تاريخ .دنماي مي

  .باشند هاي سفر غير قابل تغيير مي روز بوده و تاريخ 18مدت سفر . قرارداد نمائيد

  رمه 16بر   اكت 8تاريخ بازگشت            شهريور 29   سپتامبر 20تاريخ سفر   
  

  )شب 5به مدت (        متري از حرم نبوي 50با فاصلة       )دار االيمان(اينتركنتيننتال   ستاره  5هتل        :اقامت در مدينه

  )مهر 3(    سپتامبر 25        تاريخ  تا        )       شهريور 29(     سپتامبر 20   از
 
 

   )شب 13به مدت (  هتل آپارتمان - 2  ممسجدالحراتا  متر 150 ه ايالف المشاعرستار 5هتل    -1: داراي دو پكيج         :اقامت در مكه

  )مهر 16 (    اكتبر 8          تاريخ   تا                   )مهر 4(     سپتامبر 26از        
     

  

 )الحجه ذي 14صبح روز  10تا ساعت ( توانند داد با هتل فقط ميتوجه داشته باشند كه طبق قرار هتل ايالف المشاعر مكهمسافرين  :تذكر مهم
  .مكه جهت اقامت باقيمانده خود مراجعه نمايند هتل آپارتمانبايستي به  الحجه ذي 14در هتل اقامت داشته باشند و از روز 

  

  .باشد تمديد و مانور مي قابل)  مهر  18 –حجه ال ذي 16(اكتبر    10حداكثر تا تاريخ  )مكه(  هتل آپارتماناقامت در 
  

 سـفر، كامـل  اطالعات مربوط به پكـيج   تمامياز  پروازنور و بازديد از آن،  توانيد با مراجعه به سايت شما مي، زائر گرامي
و  مدينهمقدسه  مسافرين، درس مناسك، شناخت اماكن ، چگونگي تعهداتتعهدات آژانسآدرس نمايندگان ما، نوع خدمات و 

هزينه سفر، وسائل همـراه  مبالغ  ،و بوفه غذاييهاي برنامه خدمات پزشكي، هداياي ما، ، ادعيهدينه و مكه، نوع مسكن م، مكه
   ، مدينـه  )دارااليمـان (اينتركنتيننتـال   پنج ستارههتل هاي  ساير موارد مورد نياز مطلع شويد و همچنين از گالري عكس مسافر و

نيز مشخصـات نماينـدگان مـا و    هاي پرسنل گروه و  و عكس مكه ل آپارتمانهتهمچنين و  مكههتل پنج ستاره ايالف المشاعر 
   .مكاتبه نماييد ما نمايندگاننيز بازديد نمائيد و در صورت نياز به اطالعات ديگر، از طريق ايميل با  سال هاي گذشته زائرين

www.ParvazeNoor.com  
Email: info@Parvazenoor.com 

  
  

                                                                                              
                   

 
  

                                                                                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  

      

  1156947163       :كد پستي          31تهران  ـ  ميدان شهدا  ـ    شماره     ايران  ـ          :آدرس
      +98ـ 9121131693      :موبايل مدير عامل            +9821ـ  33122387    :فاكس                  +9821ـ  33133730الي    5      :تلفن 

    +966  ـ 504367909        :موبايل عربستان در ايام حج تمتع
 مدير عامل     سيد محسن باقري با تقديم احترام            
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  info@valieasr.org         Canada@ParvazeNoor.com             )عج(حضرت وليعصر  مركز اسالمي         :نمايندگي ما در كانادا ـ تورنتو

   mhashemi@famointernational.com               0014162889868   و   0019054792345   :هاي مركز تلفن آقاي هاشمي  

   00190555025700:     تلفن               001416 – 7282833         :موبايل                  0019057952828             :محل كار

  saeedzr@hotmail.com  0016138672501و                  0016138648611ملك پور         جناب آقاي  - اتاوا 

 Faribaarab2004@yahoo.com  001 3104665963   :موبايل     سركار خانم فريبا عرب   :لوس آنجلس - مريكاما در آمركزي نماينده 

       0017033611716Info@manassas-mosque.org :فكس   0017032575537 :تلفن مسجد مناساز آقاي ناهيديان: واشنگتن 

  kouros@uic.edu:    ايميل       0013123713656و   0016303054123:     تلفن :      دكتر ابوالفضل محمديان –شيكاگو  –آمريكا  

  K_naranji@yahoo.com  0017032225535 :تلفن مسجد   0015404548342 :موبايل : مسجد آل البيت ، آقاي نارنجي: ويرجينيا  

  saman14313@yahoo.com                     0014126571874:    تلفن         :خانم سمن اقتصاد - شمال شرق    –   نيويورك   - آمريكا  

               00491739485953Parvazenoor@online.de  : موبايل     00492054875447  :تلفن   :محسنياردشير آقاي : آلمان

        00447852994762  :آقاي سهيل خرّم  00447980570988 :موبايل  :خانم سنقري  -  تراولآژانس شيراز  - لندن  - انگلستان

  info@shiraztravel.co.uk                            00442078285666:  فكس             00442079630965:  تلفن                                 

              Tehrani8@hotmail.com 004312641684 :تلفن       004369911653013  :موبايل          آقاي عليرضا تهراني: اتريش

    004631474571 :تلفن     21تا  17تماس از ساعت :      پروازنور سوئدشركت    –آقاي حسين بصيري  : وئدس

       www.norsweden.se     :سايتب و              Info@norsweden.se:   ايميل    0046708616614 و  0046736950298 :موبايل   

 ghasabian@libero.it            00393332839187:   تلفن            :جناب آقاي دكتر قصابيان:     رم  –ايتاليا 

 fallah.mina@gmail.com                                                    0033173488966: تلفن                                                  خانم فالح  :فرانسه 

   dr.m.rahnama@gmail.com                 0032497366927:     موبايل                      :  دكتر رهنما يآقا:       كيبلژ

    9711861 -9887    :      از ايران  تلفن رايگان     0019055089887:     نزلم           :  مسعود كريمخاني يآقا:       تورنتو -كانادا 

   massoudkarimkhani@yahoo.com            0014167371706: موبايل        

  

  

  1صفحه                تعهدات و خدمات آژانس  
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  را به دقت مطالعه و سپس عقد قرارداد نماييد   تعهدات و خدمات آژانس   مسافر گرامي خواهشمنديم 
 

ايرالين و شماره و تاريخ پـرواز خـود را    مبالغ قرارداد را پرداخت و وعقد قرارداد نموده و يا نمايندگان ما ل با ما ز قباز كليه زائريني كه ا -
 .گردد و با هماهنگي قبلي وارد فرودگاههاي جده يا مدينه شوند توسط نمايندگان ما استقبال ميباشند اعالم نموده 

 

توانيد نوع اقامت در  شما مي  .دهيم ارائه مي متفاوتو خدمات متفاوتي را براي تمام سليقه ها و با قيمت هاي ميالدي پكيج  2014ما براي حج تمتع سال 
  .نموده و سپس عقد قرارداد نماييدبررسي و انتخاب ، براي هر پكيج مطالعه ختلفظرفيت اتاق ها را با قيمت هاي ميا و  هتل آپارتمانهتل يا 

  

  تخته با نرخ هاي متفاوت 4و  3و  2، ظرفيت اتاق ها  بردهاف برنامه غذايي ،  متر 50تا حرم فاصله  ، )دارااليمان(ركنتيننتال اينت ستاره 5هتل :   مدينه

  با نرخ هاي متفاوتتخت  4و  3و  2، ظرفيت اتاق ها  بردهاف برنامه غذايي  متر ،  150حرم  فاصله تا    ،  ستاره 5 ايالف المشاعرهتل  : مكه

  .با امكانات كامال هتلي بهداشتي داخل اتاقتخت ، سرويس هاي  4و 3و 2ظرفيت اتاق ها ،  برنامه غذايي فول برد، تل آپارتمانه : مكه
  

  .شود ماه مبارك رمضان با پرداخت هزينه كامل آن پذيرفته مياول فقط تا مكه  ايالف المشاعردرخواست اقامت در هتل    :مهم تذكر 
  

  .باشد فول برد مي هتل آپارتمانفقط در برد بوده و  هاف و ايالف المشاعر مكه مدينه اينتركنتيننتال هتل هاي در  برنامه غذايي   :توجه
  

  

  .در مكه با برنامه غذايي فول برد هتل آپارتمانبا برنامه غذايي هاف برد و در مدينه شامل اقامت در هتل اينتركنتيننتال         1پكيج شماره 

     صبحانه ، ناهار ، شام     تخته 4اتاق    هتل آپارتمان  :  مكه             صبحانه و شام   تخته  4اتاق   اينتركنتيننتالستاره  5هتل   : مدينه :  الف
   صبحانه ، ناهار ، شام    تخته  3اتاق    هتل آپارتمان  :  مكه             صبحانه و شامتخته      3اتاق ستاره اينتركنتيننتال   5هتل      : مدينه :  ب
     صبحانه ، ناهار ، شام    تخته  2اتاق    هتل آپارتمان   : مكه              صبحانه و شامتخته      2اتاق ستاره اينتركنتيننتال   5هتل      : مدينه :  ج

  

  

  .با برنامه غذايي هاف برد در مكه مكرمه ف المشاعرايالستاره  5مدينه و هتل  اينتركنتيننتالستاره  5شامل اقامت در هتل    2پكيج شماره 
  

                 صبحانه و شام    تخته   4هتل   ايالف المشاعر   اتاق  :مكه               صبحانه و شام    تخته 4ستاره اينتركنتيننتال  اتاق  5هتل  :مدينه :  الف

                 صبحانه و شام       تخته 3اتاق    ايالف المشاعر  هتل  :مكه               صبحانه و شام    ختهت 3ستاره اينتركنتيننتال  اتاق  5هتل     :مدينه :  ب

                 صبحانه و شام     تخته   2هتل   ايالف المشاعر   اتاق  :مكه               صبحانه و شام    تخته 2ستاره اينتركنتيننتال  اتاق  5هتل      :مدينه :  ج

 )الحجه ذي 14صبح روز  10تا ساعت ( توانند توجه داشته باشند كه طبق قرارداد با هتل فقط مي هتل ايالف المشاعر مكهمسافرين  :تذكر مهم
  .مكه جهت اقامت باقيمانده خود مراجعه نمايند هتل آپارتمانبايستي به  الحجه ذي 14در هتل اقامت داشته باشند و از روز 

  

  جهت اقامت در مدينه و مكه انتخاب و عقد قرارداد نماييدفوق را پكيج   6يكي از فقط توانيد  شما مي
  

  :هديه ما به كليه مسافرين محترم 

  اينترنت  دسترسي به –دستمال گردن  –كاله  –نقاب  –كيف گردني   -  كارت قابل شارژ عربستان يك سيمفقط 
  
  

                                                                 
  2صفحه                                                 تعهدات و خدمات آژانس                                                    
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ا از ويلچر كه بيماري خاص دارند و ي از پذيرش و جذب افراد ناتوان و مسن!  نمايندگان و ليدرها و مسافرين محترم توجهقابل 
  .و نياز به مراقبت ويژه و شخصي دارند جداً معذوريم كنند استفاده مي

 

 .نداريمرا ها  از اتوبوسآنها مهمانان شما در عرفات ، مشعر و مني و استفاده  اقامتبراي  امكاناتيما هيچگونه  -

  .و رستوران هتل پذيرايي نماييدبي توانيد از مهمانان خود فقط در ال شما ميباشد و  ها ممنوع مي اقتن به اورود مهما
  

، سـوئد ،  ا ، كانادا، اتريش ، آلمانآمريكفقط براي ايرانيان مقيم در كشورهاي و  ارائه خدمات و پكيج كامل سفر اخذ ويزا  -
 ارائه خدمات كامل غير از ويزا به ايرانيان عزيز در تمام كشورهاي جهان  و و انگليس ، فرانسه نروژ، دانمارك، بلژيك

 

 )قرارداد داردنيز آژانس پرواز نور در زمان حج با بيمارستانهاي سعودي و ايراني (   متخصص ايراني همراه داشتن پزشك -
 

  

 .به درخواست شما و با پرداخت هزينه آن با نرخ روزجده به مدينه  تهيه بليت پرواز  -
 

 و با نرخ روزبا هزينه شخصي مسافر ) ذبح گوسفند(ايجاد تسهيالت جهت انجام قرباني  -

 تشكيل جلسات روزانه شناخت اماكن متبركه مدينه و مكه و درس مناسك عمره تمتع و حج تمتع همه روزه  -

حج كامل مناسك بازديد از حرم مطهر نبوي و قبرستان بقيع، منطقه اُحد، مسجد قبلتين و مسجد قبا در مدينه منوره و انجام  -
 تمتع در مكه، عرفات، مشعر و مني

 

 )دارااليمان(اينتركنتيننتال هتل پنج ستاره بوفه باز  مطابق با برنامه    صبحانه و شام     : ي در مدينهپذيراي -

 .، مطابق بوفه هتل صبحانه و شاممكه ،  ايالف المشاعردر صورت اقامت در هتل پنج ستاره           :پذيرايي در مكه -
 

با طبخ آشپز ايراني، به  )صبحانه، ناهار، شام، ميوه و دسر( يي فول  بردبا برنامه غذا) : هتل آپارتماندر ( پذيرايي در مكه -
 .و هيچگونه سهميه بندي وجود ندارد و برنامه هاي زير به تناوب  در روزهاي مختلف سرو مي گرددباز سرو بوفه صورت 

 

فرنگي و  گوجه سوسيس، كالباس، املت، نان، پنير، كره، مربا، عسل، شير، شيركاكائو، شيرموز، آب ميوه، تخم مرغ،: صبحانه -
ناوب از هر كدام از آنها ، شور، عدسي، فرني، شله زرد، كورن فلكس و نسكافه كه در روزهاي هفته به تخيار، دو نوع زيتون

 .خواهد شد استفاده
  

 هتل آپارتماندر در روزهاي مختلف غذاهاي زير به تناوب در برنامه غذايي  طبق برنامه و جدول غذايي متنوع :ناهار و شام -
، زرشك پلو بـا  ) بزي، فسنجانقيمه، قورمه س(چلوكباب ، سبزي پلو با ماهي يا گوشت، لوبيا پلو، چلو خورش  :داردود وجمكه 

كباب، همبرگر، كباب كوبيده، كباب قفقازي، مرغ سوخاري، خوراك ماهي، شنيسل، كتلت، كوفتـه تبريـزي، آش    مرغ، جوجه
لوبيا، دو نوع، زيتون، شور، ژله، آناناس، دو نوع ساالد، ماست، سـه   رشته، ماكاروني، كشك بادمجان، كوكو سبزي ، خوراك

  )فقط براي شام(نوع ميوه و حداقل پنج نوع نوشيدني و انواع سوپ 
 .باشد مي شب 5به مدت   سپتامبر 25بعد از ظهر روز  2تا ساعت    سپتامبر 20 بعد از ظهر روز 2فقط از ساعت    :ه منورحضور در مدينه  -

 شب 14  .باشد قابل تمديد ميبر اكت 10 تا  هتل آپارتماندر و  بوده  اكتبر 8  فقط تاهتل ايالف المشاعر   :ه مكرم مكهحضور در  -

تفاوت بين هتل لطفاً در هنگام عقد قرارداد به باشد ،  تعهدات ما كامالً شفاف و پكيج هاي ما  غير قابل تغيير مي   :زائر گرامي -
توجه ؛  در باال ذكر گرديدهقيمت آنها  تفاوت كه شرايط، امكانات و  در مكه هتل آپارتمانينه و مد اينتركنتيننتالستاره  5

   .عقد قرارداد نماييد ، فرق بين اين دو ده و با آگاهي از اي نمو ويژه
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  ندبه آن توجه داشته باش بايستي  قبل از عقد قرارداد كه مسافرين محترم نكات مهمي 

 .باشد ميالدي كه در سايت موجود مي 2014سال شده از طرف ما در رابطه با حج تمتع  اعالم  پكيج 2و  آگاهي كامل از خدمات -1

 .باشد مجزا ميدر مدينه و مكه ها از آقايان  قسمت خانمو باشد  مي تخت 4هر اطاق داراي  اينتركنتيننتالاقامت در مدينه در هتل  اطالع از -2

       .با امكانات كامال هتلي   تخت  4و  3، 2داراي ها  اطاق -  هتل آپارتماناقامت در مكه در  اطالع از - 3

 )فحه تعهدات آژانسدر ص( .متفاوت هاي با قيمت  ايالف المشاعرستاره  5در مكه هتل اطالع از پكيج دوم ما مبني بر اقامت  -4

 و يا حداقل خدمات را انتخاب نماييد تخته را از قبل رزرو نماييد  3يا  2اتاق هاي پرداخت ما به التفاوت   با توانيد  ي ميشما زائر گرام -5

 .باشد مي ممنوعي مشاعر اتوبوس ها و همچنين استفاده آنها از يعرفات و من يها مهيخدر شما ورود مهمانان  :توجه   - 6

 .نياز به مراقبت ويژه دارند معذوريم اني كه ناتوان و افرادي كه از ويلچر استفاده مي كنند و يا بيمار افراد جداً از پذيرشما  - 7

 .)شب  5 اقامت(   سپتامبر 20   بعد از ظهر روز 2از ساعت   ورود مسافران به مدينه تاريخ ازاطالع   -8

 .باشد بر قابل تمديد مياكت 10تا  هتل آپارتماناكتبر و اقامت در  8ذي الحجه ،  14اقامت مسافران در هتل ايالف المشاعر مكه تا  -9

 .گردد هاي فوق ارائه مي و خدمات فقط در تاريخ باشد روز قابل مانور مي 20تا در هتل آپارتمان  روز و حد اكثر فقط  18مدت سفر  - 10

 .گردد دريافت مي آمريكابه دالر  باشد و قابل تغيير ميهزينه سفر براي تمامي گروههاي سني بزرگسال و كودكان يكسان و غير  -11

 )هاي محترم با پاسپورت سبز ديپلماتيك حتي ديپلمات( .باشد الزامي مي دالري مكتب وكالي موحد 275هاي  چكپرداخت  -12

 .نخواهد داشت جيمبلغ پك هيچگونه تغييري در، روز هم باشد 10اگر  يحت نه،ياقامت شما در مكه و مد يتعداد روزها     !توجه - 13

، بلژيـك ،  نـروژ  ، سـوئد  آمريكا، كانادا، آلمان، اتريش،  نمايندگان ما در كشورهايدفتر تهران و يا  درقرارداد  انعقاد -14
 و مشخص نمودن نوع پكيج درخواستي با مبالغ متفاوت    انگلستان، فرانسه و دانمارك 

 هاي ششگانه پكيج نوع ، بر اساس انتخاب  م عقد قرارداددر هنگا طرفين مورد توافقر پرداخت مبالغ كامل هزينه سف  -15

 . باشد بعهده شما ميبه نرخ روز و در سال جديد و  دالر 140 پرداخت هزينه بليط هواپيماي داخلي مسير جده به مدينه -16

 .باشد و در سال جديد به نرخ روز و بعهده شما ميدالر  135) ذبح گوسفند(پرداخت هزينه قرباني  -17

 .باشد و موارد مشابه به عهده مسافر مي) ، اعتبار پاسپورتمسئله سربازي(ممنوع الخروجي ، ج از كشور عوارض خرو -18

 .باشد ر جهان به عهده ما نميهاي هواپيمايي براي مسافران حج تمتع در سراس در برنامه پروازهاي شركت هرگونه تأخير -19

 .بچسبانيدخود و پشت پاسپورت  دريافتاز سايت ا راستيكر سبز رنگ پروازنور   قبل از ورود به عربستان لطفاً -20

 .ن مشخصات خود همراه داشته باشيدو پس از الصاق عكس و تكميل نمود را از سايت گرفتهمسافر كارت شناسايي  لطفا -21

ها نصب نماييد،  به همراه شماره تلفن عربستان شركت پروازنور حتماً بر روي ساك را و آژانس مشخصات كامل خود لطفا -22
 . هاي خودتان را شناسايي و تحويل بگيريد و پس از ورود به مدينه ساكاز مفقود شدن آن جلوگيري شود  تا

  

  0504367909      :سيد محسن باقري  تلفن موبايل عربستان
  

  0532119528             :آقاي مجتبي كريمي                        0563396019          :آقاي مرتضي تهراني
  0534289902             :يد پهلوانآقاي حم

  

 .به ما تحويل نماييدهمراه داشته باشيد و پس از ورود يك قطعه عكس خود را صفحة ويزا و كپي پاسپورت و  لطفا
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  وسايل مورد نياز حجاج در  حج تمتع

  .باشد جهت رفاه حال شما همراه داشتن وسايل زير در سفر حج الزامي مي   

   ،  ناخن گير يا قيچي كوچك،  باز بدون دوخت ، دمپايي رو ) بدون دوخت (عدد  2حوله سفيد  :احرام آقايان   - 1

عرفات، مشعر و مني همراه شب براي حلق يا تقصير، كيسه مخصوص سنگ، به علت سرد بودن هوا در عدد تيغ ژيلت  يك

  .داشتن حوله اضافي ضخيم براي همه زايرين الزامي است

  .پيراهن، شلوار، جوراب و كفش سفيد، ناخن گير يا قيچي كوچك، كيسه مخصوص سنگ ،چادر، مقنعه : احرام خانمها  -2

درجه سانتيگراد  40  الي  30 در هوايي معادل،  روزه 18مورد نياز خانمها و آقايان جهت مسافرت  :لباسهاي شخصي - 3

  .مراه داشتن لباس گرم مورد نياز استبودن هواي مدينه در زمانهاي صبح و شب ه خنكبه علت  ، به مقدار نياز

و دريافت كارت آن جهت ارائه در هنگام ورود به عربستان و همراه داشتن تعدادي ماسك  :ـ تزريق واكسن مننژيت 4

  جهت رعايت بهداشت و جلوگيري از ورود ويروس به دهان

ماييد، توجه داشته باشيد كه سيستم موبايل عربستان در صورتي كه تمايل داريد از سيم كارت عربستان استفاده ن: گوشي موبايل ـ 5

GSM 900 و برخي از موبايلهاي آمريكا و كانادا با اين سيستم سازگاري ندارند) همانند سيستم موبايل ايران. (باشد مي.  

  .تالزامي اسجهت تحويل به مقامات عربستان سعودي صفحه ويزا  وپاسپورت كپي  ،يك عكس جديدهمراه داشتن   :مهم

سوزن و ، شخصي شامپوي  ،ماشين اصالح،  مسواك، خمير دندان،  حمام پالستيكي ، دمپاييحوله  :ديگر وسايل مورد نياز

همراه داشتن داروهاي مورد  مرجع تقليد موردنظر، از مناسك حجكتاب و  مهر و جا نماز، كتاب دعاي كوچك نخ،

، دفترچه برداري عكاسي و فيلم ، دوربينيك عدد ملحفه نقالت، ، مقداري ت)ا تجويز پزشك و داشتن نسخه آنب فقط(نياز

  .خاطرات سفر، خودكار يا روان نويس

 با آرزوي سفري خوش براي شما  
  

www.ParvazeNoor.com  
Email: info@Parvazenoor.com 
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  1صفحه        
  !توجه     مطالعه فرماييد  را   منشور حجلطفا قبل از مسافرت به طور كامل          !توجه

          زائر گرامي 

قبل از سفر، اطالعاتي مختصر از برنامه هاي حج تمتع را ، از بدو ورود به عربستان تا خروج از ايـن كشـور را   شما الزم است 
  )رديده استاين اطالعات در سه صفحه تنظيم گ( .،  زيرا با تمام موارد زير مواجه خواهيد شد مطالعه نموده تا با آمادگي كامل سفر نمائيد

  

باشد كه الزم است شما از گوشه هايي از اين مقررات و  قوانين كشور عربستان براي حج تمتع بسيار كنترل شده و بسته و سختگيرانه مي -1
  .باشد برنامه ها مطلع شويد، قوانين و مقررات حج تمتع با سفر عمره كامالً متفاوت است و براي زائرين تمامي كشورها يكسان مي

  

د هاي خـو  هاي خود بچسبانيد و نيز بر روي ساك الزم است شما قبل از سفر به عربستان استيكر مخصوص پرواز نور را پشت پاسپورت -2
هـاي موبايـل آژانـس پروازنـور  در      خانوادگي خودتان را به همراه تلفن مشخصات كامل پرواز، شماره پرواز، ايرالين پرواز و نام و نام

  . هاي شما را پيدا نمائيم را بصورت درشت و واضح بنويسيد تا در صورت بروز مشكلي بتوانيم ساك اينتركنتيننتالدينه و نام هتل معربستان 

               0504367909تلفن موبايل عربستان  سيد محسن باقري      

  .باشد مدينه شناسائي و تحويل ساك هاي شما بعهده خودتان ميبه  توجه داشته باشيد در ورود 
  

ماننـد گـرين   خودتان ديگر ، داخل و الي پاسپورت خود، بليط يا كارت شناسائي و اوراق مدينهدقت بفرمائيد در ورود به    !توجه -3

  .در صورت مفقود شدن اين مدارك، دسترسي به آن بسيار مشكل خواهد بود و حتي غير ممكن قرار ندهيد، زيرارا كارت 
  

را كه از قبل تهيه گرديده به مسئوالن عربستان  دالري مكتب وكالي موحد 275دو فقره چك ه عربستان توجه بفرمائيد در بدو ورود ب -4
هاي مخصوص را در پاسپورت شما بچسبانند ، اين كوپن ها مخصوص خدمات اتوبـوس و خيمـه هـا     تحويل دهيد تا بر اساس آن ، كوپن 

  .را بپردازيد باشد كه در صورت مفقود شدن بايستي دوباره اين مبالغ مي
  

شود و تا  آوري مي  هاي همه مسافران از تمام كشورهاي جهان توسط دولت عربستان دريافت و جمع پاسپورت مدينه در بدو ورود به  -5
  .)اين مورد دستور العمل وزارت حج عربستان در زمان حج است( .شود ها تحويل نمي پايان سفر به هيچ عنوان به مسافران و مديران گروه

  

سـاعت، در   4تـا   2مسـافران بـين    ممكن اسـت هاي كنترلي زيادي وجود دارد كه  در ورود به عربستان در موسم حج، محدوديت -6
از طـرف دولـت عربسـتان     در جهت رفع نقايص آنمتاسفانه اين محدوديت براي همه مسافران وجود دارد و  .ها معطل شوند فرودگاه
  .صورت نگرفته است اقدامي

  

و  مستقر هستند تا پس از استقبال از شما كارهاي اجرائي و اداري شما را انجام دهندمدينه   ستقبال كننده پروازنور در فرودگاهگروه ا -7
  .خارج نمايند، نمونه تابلوي استقبال آژانس پرواز نور در سايت موجود است كه الزم است به آن توجه نمائيد بسرعت شما را از فرودگاه

  0557805992              موبايل        :آقاي مرتضي تهراني             همدين در فرودگاه
                        0532119528               موبايل         :آقاي مجتبي كريمي           در فرودگاه مدينه

  0534289902              موبايل       :    آقاي حميد پهلوان                    :     هماهنگي
  .در تمام مراحل همراه شما هستند تا انتقال شما به هتل كنتينانتال مدينه و  گروه استقبال كننده پروازنور -8
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  2ه صفح                                                                      منشور حج                                                                                    

پس از ورود به فرودگاه مدينه و شناسايي و تحويل بار خودتان، بسرعت از سالن خارج و پس از توجه به تـابلوي پـرواز نـور و بـا      -9
  .ودگاه جا نگذاريدهاي خود را در فر كه چمدان كنيدتوجه  .راهنمائي گروه استقبال به طرف اتوبوس ها حركت و در آن مستقر شويد

  .، به طور كامل مراقب پول و اشياء قيمتي خود باشيد ، زيرا سارقين در كمين شما هستند ر تمام مسيرها و در طول اقامتد -10
در اين مرحله مطمئن باشـيد  . باشد، پس از ورود به هتل در البي استراحت نمائيد دقيقه مي 30حدودا فاصله فرودگاه مدينه تا هتل  -11

باشد با خود  دستي مي هاي شما توسط عوامل هتل از اتوبوس تخليه خواهد شد و فقط شما وسائل داخل اتوبوس را كه ها و چمدان ه ساكك
   .حمل نمائيد و توجه داشته باشيد در تمام طول سفر وسيله اي را در اتوبوسها به جاي نگذاريد

، ظرفيـت   ليدرهاي شما به سرعت انجام خواهد شدمديران و ها در هتل توسط نماينده پرواز نور و با هماهنگي قبلي با  اقطتقسيم ا -12
  3و  2از اتاق و مكه  باشد ، افرادي كه تمايل دارند در مدينه  قايان تا پايان سفر مجزا ميها از آ ده و اتاق خانمتخته بو 4در مدينه  ها اطاق

  .به التفاوت ، عقد قرارداد نمايند تا براي آنها برنامه ريزي گرددپرداخت ما با و در هنگام ثبت نام  ايند بايستي تخته استفاده نم
  

اهنگي روحاني گروه اعالم و به زيارت حرم نبـوي و قبرسـتان بقيـع    ه زيارت دسته جمعي در مدينه با همپس از استراحت، برنام -13
  .گردد د اين اماكن داده خواهد شد و زيارت نامه هاي آن نيز قرائت ميدر مورخواهيم رفت و توضيحات الزم 

  

خواهشمنديم ساعات اعالم شده  صرف غذا را ، گردد و در رستوران هتل سرو مي باشد بصورت بوفه باز ميصبحانه و شام و در مدينه برنامه غذايي  -14
  .باشد ز ساعات برنامه غذايي و خارج از رستوران هتل به عهده شما ميبديهي است سفارش هرگونه غذا و نوشيدني خارج ا .رعايت نمائيد

را خـواهيم   شناخت اماكن مذهبي و تاريخي ساعت جلسه درس مناسك عمره تمتع و حج تمتع و  1در مدينه منوره همه روزه بمدت  -15
 7در ساعت  بصورت گروهي ) جد و مسجد قباسبع مسا -ذو قبلتينمسجد  -قبرستان احد (زيارت دوره ي مدينه شامل داشت و همچنين 

  .تقديم شما خواهد گرديدآن توسط روحاني و اطالعات  شود و توضيحات  برگزار ميسپتامبر  24صبح روز 

  .آماده حمل باشدمكه بايستي در پشت درب اتاق ها ساك هاي شما جهت حمل به شب ،  10در ساعت ) مهر 2( سپتامبر 24 در روز  -16
 لباس احـرام  بعد از ظهر با  2حدود ساعت  سپتامبر 25 ما روز  .غير قابل تغيير است و مهر 3،  سپتامبر 25  منوره ا از مدينهخروج م -17

به طرف مسـجد شـجره   ، گروهي عربستان در البي هتل حاضر خواهيم شد تا پس از آماده شدن اتوبوسها و كنترل نمايندگان وزارت حج
در هنگام تخليه اتاق وسايل خـود را جـا   (. شما خواهد رسيداطالع ي جامع آن به  ز حركت برنامهروز قبل ا بديهي است ، نمائيمحركت 

ها را كنتـرل   ، زيرا پليس پاسپورتدر اين روز هر مسافر فقط بايد در اتوبوسي قرار گيرد كه ليست آن از قبل مشخص شده است )نگذاريد
  .نمايد مي

شود و تا پايان سفر حج اين محدوديت ها ادامه خواهـد   ن سعودي از همين نقطه آغاز ميأمورابيش از اندازه ي مموانع ها و  كنترل -18
ساعت  4 تا  ي وزارت حج و پليس عربستانتا مسجد شجره را به جهت كنترل هامدينه هتل مسير دقيقه اي  20 زمان ممكن است ماداشت، 

  .اين تأخيرها در اختيار ما نيست توجه داشته باشيد الزم است اين آمادگي در شما وجود داشته باشد و معطل شويم،
ند و آقايان از قسـمت آقايـان و   شو ها وارد مسجد مي ها از قسمت خانم پس از راهنمائي هاي الزم، خانمو بعد از ورود به مسجد شجره 

ها شده و  ي ما سوار اتوبوسهاراهنمااز مسجد خارج و همراه مغرب و عشا از نيت احرام در داخل مسجد و گفتن لبيك و خواندن نماز  پس
  ) د شدسرو خواهها  اتوبوسمسير مدينه به مكه در حالت احرام ، شام سرد در در  (رويم  به طرف مكه مكرمه مي

ساعت اين مسير طي شود ولي با توجه به كنترل هاي زياد و  5است و در حالت عادي بايستي كيلومتر  410فاصله مدينه تا مكه حدود  -19
 نمـاز از زمان خروج از مسجد شـجره بعـد از  ساعت  8تا  6اين مسير گاهي بين مسئوالن عربستان، توسط مأموران و وقف هاي اجباري ت

  .و صبور باشيد ، زيرا ما تابع قوانين و مقررات آنها هستيم ، كه الزم است اين آمادگي را داشتهطول خواهد كشيدو عشاء مغرب 
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3صفحه       منشور حج 
 

كنتينانتال  آن نسبت به هتل  و شما از تفاوتبا مشخصاتي كه در سايت موجود است ) هتل آپارتمان(پس از ورود به مكه ابتدا به منزل  -20
بزرگ شما از شب قبل در هاي  ، ساكخواهيد شد شماره آنها براي شما مشخص شده ساكنهايي كه از قبل  در اتاقمدينه آگاهي داريد و  

  .هاي خود وارد شويد توانيد آن را تحويل گرفته و به اتاق تخليه گرديده كه مي تل ايالف مكه و ه هتل آپارتمان
، د نموده اند ، پس از ورود به هتلو از قبل عقد قراردا را دارند ايالف المشاعرستاره  5افرادي كه در مكه درخواست اقامت در هتل  -21

  .و با برنامه ريزي به طواف خواهند رفت ما و نمايندگان ما به هتل هدايت خواهند شدو توسط راهن مانند برنامه فوق عمل خواهند نمود
جمعي براي طواف عمره تمتع به  هبا هماهنگي با روحاني و بررسي شرايط موجود و زمان مناسب دست ،مكههتل پس از استراحتي در  -22

كـه در سـالن    جلسات درس مناسك روزه در رج شده و همه، از احرام خاعمره تمتع خانه خدا خواهيم رفت و پس از انجام اعمال كامل
  .شود شركت خواهيم نمود ساعت برگزار مي 1بمدت اجتماعات 

باشـد و   بصورت شبانه روزي آماده مي هتل آپارتمان مقابل درب  ،ذي الحجهتا ششم  ذي الحجهاز روز اول  هاي اتوبوس  سرويس -23
  )مشاعراتوبوسهاي جهت آماده سازي ( .ها جمع خواهد شد گرداند و از روز هفتم اتوبوس شما را بصورت رايگان به حرم برده و بر مي

سالن اجتماعات حضور تـا  بعد از ظهر پس از پوشيدن احرام در  5در مكه و پس از صرف ناهار حدود ساعت  ذي الحجهروز هشتم  -24
 بطرف عرفات حركت خواهيم نمود  پس از محرم شدن ا قرائت  و براي شم) لبيك (روحاني گروه نيت احرام حج تمتع را به همراه تلبيه 

ادامـه دارد   ذي الحجهشود و تا پايان ظهر دوازدهم  اصل سفر و اعمال حج و فشارهاي كار از همين روز، يعني روز هشتم شروع مي-25
ريم، در اين چند روز بايستي خودسازي كنيم كه نياز است با آمادگي كامل جهت كليه كارها و محدوديت ها اين چند روز را پشت سر بگذا

صبر و تحمل خود را آزمايش كنيم تا بتوانيم از اين امتحان كه در حقيقت اصل سفر حج است سربلند بيرون بيائيم .  نماييمو خود را آماده 
  .نيايش مشغول شويم ها و زير چادرها با امكانات بسيار محدودي بايستي وقوف نموده و به در اين چند روز ما در بيابان

در كننـد،   حجاج به طرف مشعر الحرام حركت مي، و بعد از غروب آفتاب باشد  روز نهم تا مغرب شرعي ميشرعي وقوف ما در عرفات از ظهر نيت  -26
ام زياد مسـافران ممكـن   حداين مسير بعلت از، نمايند طي مي عرفات به مشعر الحرام و مني را در خط ويژه و با اتوبوساين زمان تمامي حجاج مسير 

  .باشد مي ضروريتوجه به اين مورد براي همه مسافران   ساعاتي طول بكشد ،است 
  .و سپس در خيمه ها استراحت خواهند نمود. ، خانم ها به مني و سپس براي رمي جمره به جمرات خواهند رفتدر مشعر  پس از نيت وقوف اضطراري 

توسـط   )ذبـح گوسـفند  (قرباني ابتدا پياده براي رمي جمره عقبه خواهيم رفت و بعد از آن ،به مني آقايان ود و پس از ور ذي الحجه 10در روز  -27
  . شويم و پس از آن از مغرب شرعي تا نيمه شب نيز نيت وقوف در مني را خواهيم داشت از احرام خارج مي تقصير و پس از خواهد شدانجام وكالي شما 

نموده و مجدداً از مغرب شرعي نيـت ِ وقـوف در منـي را     داً هر سه جمره اولي، وسطي و عقبه را رميمجد ذي الحجهروز يازده  -28
پس از سوار شدن به اتوبوس و طي خواهيم نمود  هرا پياد از مني  تا اتوبوسها كيلومتري 2مسيري خواهيم داشت و بعد از نيمه شب شرعي 

 طواف، نماز طواف، سعي صفا و مروه، طواف نساء و نماز طـواف نسـاء  :  شب  شامل   اعمال ما در اين. به طواف خانه خدا خواهيم رفت 
  .خواهيم نمودكوتاهي استراحت ايالف المشاعر  و هتل  هتل آپارتماندر  خواهد بود كه پس از انجام آن 

و پس  ي نمائيم و بعد از ظهر شرعي و هر سه جمره را رمحضور داشته باشيم در مني صبح   11ساعت بايستي تا  ذي الحجه 12در روز  -29
  .از مني خارج شويم، اعمال ما در اين روز خاتمه خواهد يافتاز شنيدن صداي اذان 

  گـروه  ر، روحاني، پرسنل و ليدرهاي در تمام طول اين مسيرها از بدو ورود شما به عربستان و روز خروج شما و در طول سفر ، مدي -30
  .همراهند و لحظه اي شما را تنها نخواهند گذاشت ، مشعر و مني با شما در عرفات

حجي مقبول خواهيد داشت، پس الزم است پس از مطالعه كليه موارد فـوق،  ... شما پس از گذراندن و تحمل مراحل فوق اعمالتان خاتمه يافته و انشاء ا
  .ما نيز پاسخگوي سواالت ديگر شما هستيم  .دمائيآماده ن همراه با مشكالت پيش بيني نشدهان را براي اين سفر روحاني ، زيبا و تخود

  

 سيد محسن باقري –با احترام           حج شما مقبول و سعيتان مشكور
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  نماييم و فاطمه زهرا و ائمه مظلوم بقيع ، خير مقدم عرض مي) ص(ورود شما را به مدينه النبي ، شهر رسول اهللا 
  ايستي مورد توجه زائرين محترم قرار بگيرداطالعات مورد نياز زائر كه پس از ورود به مدينه ب

  )متر 50فاصله تا حرم (   حرم شمالمنطقه مركزي : آدرس   اينتركنتيننتال دارااليمان: نام هتل مدينه 
  .ييدپورت و يك قطعه عكس را تحويل نماست هتل و وزارت حج عربستان را به طور كامل تكميل نموده و يك برگ كپي پافرم مربوط به اطالعا -1
  گردن ، كاله يا نقاب و كيف گردنييك سيم كارت ، دستمال  ا به شما در بدو ورود به مدينه     هداياي م -2
  .تهيه نماييد ت ها و فروشگاههاتوانيد ، كارت مخصوص شارژ اضافي را از تمام سوپرمارك جهت شارژ اضافي سيمكارت تلفن همراه مي - 3
  )دهيد فراموش نكنيد رمزي را كه به گاوصندوق ميلطفا . (را در گاوصندوق اتاق خود بگذاريد لطفا پول و اشياء قيمتي خودتان -4
  .باشد نماينده ما در طول ساعات شبانه روز در البي هتل و پشت ميز پروازنور مستقر بوده و پاسخگوي سواالت و درخواستهاي شما مي - 5
  .ين حرفه اي در طول سفر باشيد و پول به مقدار زياد به همراه خود بيرون از هتل نبريدشود به طور جدي و هوشيارانه مراقب سارق توصيه مي - 6
  .اس بگيريدلطفاً در بدو ورود شماره اتاق و شماره موبايل مدير ، پرسنل ، روحاني و پزشك كاروان را يادداشت نموده تا در مواقع ضروري با آنها تم -7
  .شود مي، نظافت اتاق ، تعويض ملحفه و حوله ، دريافت صابون، شامپو و دستمال كاغذي، همه روزه انجام مدينه اينتركنتيننتالطبق قرارداد با هتل  -8
  .در رستوران هتل ، انجام خواهد شدفقط ، به صورت بوفه باز و ) هاف برد(برنامه غذايي شما در مدينه شامل صبحانه و شام   -9

  )بطري آب در اتاق  قرار ميگيرد 2روزانه براي هر نفر ( .باشد د بر برنامه فوق به عهده مسافرين محترم ميديهي است هزينه هرگونه سفارشي مازاب  -10
     22   الي   19:30   شام ساعت                 10 الي  7صبحانه ساعت   -11
  .زيرا قيمت خشكشويي هاي داخل هتل بسيار گران استبراي شستشوي لباس در مدينه سعي نماييد از خشكشويي هاي خارج از هتل استفاده نماييد،  -12
  .پس از ورود اعالم خواهد شدساعت آن . شود ه به مدت يك ساعت در سالن اجتماعات هتل برگزار ميانروز، جلسات درس مناسك و شناخت اماكن  - 13
  )فقط تاكسي. (و خريد استفاده ننمايند نماييم خانم هاي محترم به هيچ وجه از ماشين هاي شخصي براي رفت و آمد خود توصيه مي - 14
  .باشد از مسجد النبي براي آقايان در طول شبانه روز آزاد ميمعنوي استفاده حضور و  -15
  .باشد مي 10تا  8:30و شب ها  3تا  1:30، بعد از ظهر ها  10تا  7ساعت هاي استفاده از مسجد نبوي قديم براي خانم ها ، صبح ها  - 16
  .باشد دقيقه مي 5:30تا  4و بعد از ظهر ها از ساعت  7رود در قبرستان بقيع براي آقايان ، صبح ها بعد از نماز تا ساعت ساعت هاي و -17
  .باشد بعد از ظهر مي 5تا  4ساعت حضور خانم ها در پشت پنجره هاي ديوار قبرستان بقيع ، فقط از ساعت  -18
  .سپتامبر  24 صبح  روز 7در ساعت  ) س(و فاطمه زهرا ) ع(جد قبلتين ، مسجد فتح و سلمان ، مسجد علي احد ، مسجد قبا، مس: زيارت دوره مدينه شامل  -19

  .باشد شارع علي ابن ابي طالب داخل هتل قصر الدخيل مي: در مدينه منوره  ايرانآدرس بعثه  - 20
  .باشد اخل شارع العزيات ميدر پشت مسجد بالل د جنوب حرم :   دفاتر مراجع معظم تقليد در مدينه منوره  -21
  .و مجمع النور بازار قبا ، سوق الدولي ، سوق الطيبه ، سوق موفنبيك شمالي ، سوق موفنبيك جنوبي ، سوق مسجد بالل: بازارهاي معروف مدينه  -22
  .نفره و شخصاً اقدام نماييد 5لطفاً در گروههاي . باشد رفتن گروهي مسافران به مسجد شيعيان در مدينه از طرف دولت سعودي ممنوع مي - 23
  .را مشخص نماييدخود اي كاظمي مراجعه نموده و نوع قرباني آقيا  و خودو مدير به ليدر  آن و پرداخت مبلغ) ذبح گوسفند(قرباني  لطفاً جهت ثبت نام  -24
  .باشد ميمبر سپتا 25 بعد از ظهر  روز 2ساعت  تا سپتامبر  20 روزبعد از ظهر  2ساعت از مت شما در مدينه اقا -25
  .مكه ارسال گرددبه توسط ما  ساعت قبل  24 شب، ساك هاي خود را پشت درب اتاق ها گذاشته تا 10ساعت ، سپتامبر 24 تاريخ  درضروري است  - 26
البي هتل حاضر ود در دستي كوچك خ احرام خود را بپوشيد و با ساكاحرام عمره تمتع ، پس از انجام غسل ِظهر بعد از 2ساعت  سپتامبر 25در روز  -27

  .نوشته شده باشدو فقط در اتوبوسي قرار بگيريد كه نام شما در ليست آن اتوبوس ق خارج نشويد از اتا لطفا بدون پوشيدن لباس احرام  .باشيد
  .بديهي است اطالعات ديگري كه مورد نياز شما عزيزان باشد ، در جلسات روزانه به اطالع شما خواهد رسيد

  . توجه به اين مورد ضروري است .مدينه دارد اينتركنتيننتال متفاوتي با هتلشرايط از نظر امكانات، باشد كه  مي  هتل آپارتمانر مكه در اقامت شما د
  .تقديم خواهد شدا ، جهت آگاهي شمبالفاصله پس از ورود شما عزيزان طي اطالعيه ايبديهي است برنامه هاي مكه   )شرايط خاص خود را داردنيز هتل ايالف مكه (

                                      0504367909موبايل عربستان                                 مديرعامل محسن باقري سيد  اقامت خوشي را در مدينه منوره براي شما آرزومندم       

  0098كد تماس با ايران از داخل عربستان                   00966      از خارج از كشور  با شما كد عربستان جهت ارتباط       التماس دعا
                                              

     0532119528موبايل آقاي كريمي       0557805992موبايل آقاي طهراني   



  

 

 

      
1393حج تمتع   

Parvaz e Noor 
Tour & Travel Agency 

 پـرواز نـور      گردشگري و زيارتيخدمات مسافرت هوايي  شركت

Hajj 2014 

  نماييم عرض مي خير مقدم )ع(ي طالب محل والدت رسول گرامي اسالم و حضرت علي بن اب ، ورود شما را به مكه مكرمه ، سرزمين وحي 
  .تقاضا ميشود به نكات زير توجه فرماييد.  بتوانيم  با ارائه خدماتي كه در پكيج تعريف شده رضايت شما عزيزان را حاصل نمائيم هانشاء ال

  

  .شده است داده  و توضيح ياد آوريمتفاوت است و دقيقاً اين مورد در سايت ما  با هتل مدينهمكه در  هتل آپارتمانخدمات و امكانات  -1
  .باشيدحرفه اي مراقب  سارقين  جداًدر بيرون هتل پول و اشياي قيمتي خود را  در صندوق داخل اتاق خودتان بگذاريد  و لطفاً  -2
  .را با خود هميشه همراه داشته باشيد هتل آپارتمانلطفاً كارت شناسايي و كارت و كروكي  - 3
  .استفاده نماييد كه در اختيار شما قرار مي گيرد  فقط از آب بطريها براي مصرف آب آشاميدني . راي آشاميدن نيستشويي ها بآبهاي شير دست -4
درخواست شما و ماموران نظافت فقط با  .نظافت را انجام دهند بخواهيد كه ماموران نظافت از اقها و دستشوييها و حمامها ، جهت نظافت ات در مكه - 5

  .را از آنها بخواهيدو ملحفه  تمام اقالم نظافتي و شوينده مازاد ،  توانيد در صورت نياز  شما مي . اتاق ها را دارندرود به حضور شما اجازه و
  .جهت استفاده شما وجود دارد و ماشين لباسشويي و كليه امكانات هتلي   تلويزيون و يخچال مكه اينترنت،  هتل آپارتمان در - 6

  .ه در پشت بام موجود استطناب و گير  .آن ها را در پشت بام پهن نماييد بعد از شستشوي لباس مي توانيداست كه الزم به توضيح         
باشد،  در دسترس شما ميبه مقدار مورد نياز و ملحفه  دستمال كاغذي  ،پودر لباسشويي ،مايع دستشوئي، شامپو، صابون، در طول اقامت شما در مكه -7

  .گروه دريافت نماييدپرسنل  از مأموران نظافت ومي توانيد  اقالم فوق به در صورت نياز مازاد
  .، روحاني و مدير در طبقه چهارم مي باشداتاق پرسنل، پزشك -8
ر مي توانيد به سالن پذيرايي مراجعه نموده و متذكنسكافه و آب  ،چاي ،قند ،، آب ميوه، آب جوشها نوشيدنيها، براي استفاده از انواع ميوه  -9

  .باشد نسكافه داخل اتاق شما نيز مي كتري برقي، چاي، قند، ليوان، بشقاب، چاقو و .دوديتي براي مصرف شما وجود نداردشويم كه هيچگونه مح مي
  .را ترك نماييدغذاخوري و پس از صرف غذا سالن به برنامه ساعات صرف غذا توجه نموده لطفاً :  هتل آپارتماندر ساعات برنامه غذايي  -10

  شب   21     تا    19     شام                                  بعد از ظهر 14    تا     12:30   ناهار                                     8:30    تا      7    صبحانه          
  .باشد مي )صبحانه و شام( برنامه غذايي در هتل ايالف المشاعر مكه بصورت هاف برد :  توجه*     
  .  برگزار مي شودو هتل ايالف  هتل آپارتمان اجتماعات  سالندر                       در ساعت  هروز و مداحي همهجلسات درس مناسك و شناخت اماكن  -11
 .استفاده نماييدر پرواز نواز اتوبوسهاي  ذي الحجهتا ششم ذي الحجه مكه مي توانيد از روز اول  جهت رفتن و برگشتن به حرم در   -12

 .هرگونه درخواست و يا مشكالت خود را با پرسنل گروه مطرح نماييد تا در رفع آن اقدام گردد   - 13

  .باشد متري محل سكونت شما مي2000به فاصله   هتل دار الهادي، عزيزيه در شارع   ايران آدرس بعثه   - 14
 .نماييد غذاخوري، پذيرايي سالنالبي و در فقط همانان خود بتوانيد از م ، شما ميباشد همانان به اتاق ها اكيداً ممنوع مييورود م  -15

  .، و خيام به تعداد زائرين خودمان در اختيارداريم اتوبوس زيرا. تي به تعداد يك نفر جداً معذوريم، مشعر و مني حهمان در عرفاتياز پذيرش م  - 16
  .وجود نداردبراي ورود و خروج شما باشد و محدوديتي  روز باز ميساعت شبانه  24دربهاي مسجد الحرام در طول  -17
  .نماييدو مبلغ آن را پرداخت ثبت نام  ،خودتان را با حاج آقاي كاظمي هماهنگ ) ذبح گوسفند(، همين امروز برنامه قرباني لطفاً هرچه سريعتر -18
و جهت باقيمانده  باشد ذي الحجه مي 14صبح روز  10فقط تا ساعت  مكه ايالف المشاعر هتل اقامت شما در ؛  قابل توجه ليدرهاي محترم و زائرين گرامي -19

  .آقاي تهراني هماهنگ نماييد را از يك هفته قبل با سرگروه خود و حاجو پرواز خود لطفاً برنامه خروج . منتقل شويد  هتل آپارتماناقامت خود بايستي به 
بازار ستين در ، باب عبدالعزيز  ،روبروي حرمو مروه ، بازار زمزم ) بن داود(، بازار هيلتون روبروي حرم مسوق االسال :مراكز خريد معروف مكه  - 20

  )شارع الحجون(، سوق االندلس عزيزيه در خيابانسوق الدولي  و، فروشگاه باوارث شارع ستين
خارج نشويد زيرا بعد از ظهر همين روز بايستي به عرفات برويم و سه شب  و هتل ايالف  هتل آپارتماندر روز هشتم ذي الحجه به هيچ وجه از خواهشمندم  -21

  .پس الزم است استراحت نماييد تا با آمادگي كامل به عرفات برويم. هاي عرفات و صحراي مشعرالحرام و مني را خواهيم داشتراقامت در زير چاد
  .بامداد انجام خواهد شد 7ساعت  پنجم ذي الحجه  ، در روزرستان ابوطالب، قب)غار حراء(ور جبل الثور، جبل الن: زيارت دوره مكه شامل -22

  

  .موارد ديگر و برنامه هاي گروه در جلسات روزانه به اطالع شما عزيزان خواهد رسيد
  

  0504367909ستان      موبايل عرب                      مديرعامل محسن باقري سيد        التماس دعا                                      

  0532119528موبايل آقاي كريمي                0557805992موبايل آقاي تهراني        
  



  
      

  رين اعزامي به عربستان  ئنمونه كارت پشت گذرنامه مخصوص زا

  )اينچ  4در  3(   سانتي متر    8  × 5/10ابعاد    

  
  ت گذرنامه وي نصب گردد،ر پشئزا سفردر هنگام  ، بصورت رنگي،لطفاً اين كارت

  رين خود رائتا در بدو ورود به عربستان بتوانيم ضمن تفكيك، گذرنامه زا
.شناسايي نموده و از مفقود شدن آن جلوگيري نماييم

 
 
 
 
 
 
 
 

::اعزامي از كشوراعزامي از كشور   

 

  0532119528 – 0504367909   : موبايل عربستان
 

 سيد محسن باقري : مديرعامل
 

  

 : نام و نام خانوادگي 

  : همراهان
 

  : پاسپورتشماره  
  

  +98 9121131693:  موبايل       +)9821( 33133730 -35 :تلفن دفتر
  

wwwwww..PPaarrvvaazzeeNNoooorr..ccoomm  
EE--mmaaii ll ::  iinnffoo@@PPaarrvvaazzeennoooorr..ccoomm  

 

 
 

 عكس
Parvaze Noor 
 حجاج ايراني مقيم خارج از كشور

  ......................................................................................................... :نام و نام خانوادگي

  ..................................................................................................................... :اعزام از كشور

  8206666: تلفن   حرمشمالي مركزي منطقه ،   اينتركنتيننتالهتل     :مدينه

  مستوصف البترجي هتل پرواز نور عزيزيه جنوبي، مقابل     : مكه

   5758080:   هتل ايالف المشاعر ، شارع اجياد         تلفن     : مكه

    0532119528 :كريمي - 0557805992 :طهراني - 0504367909 :باقريموبايل 

  2759-3620-1569- 3621  ارقام المنظم  

ونه كارت شناسايي مسافراننم  

.لطفا مشخصات خود را در كارت تكميل نموده و كارت را در هنگام سفر با خود به همراه داشته باشد  

Parvaz-e-Noor 

Tour & Travel Agency 

  پرواز نـور
 آژانس

هواپيمايي و  



      
  جدول مشخصات و عقد قرارداد

 پـرواز نـور     شركت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي          
 

  تيننتالاينتركنستاره  5 هتل -مدينه
  تخت 4و  3، 2 ها  داراي اطاق

  هتل پروازنور -مكه
  تخته 4و2،3ها  داراي اطاق

  ستاره 5 ايالف المشاعرهتل  - مكه
 تخت  4و  3،  2ها  داراي اطاق
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 نام پدر نام و نام خانوادگي

 نوع گذرنامه

 شماره گذرنامه
تعداد جلد 

 گذرنامه

  نام كشور

 محل اقامت

تاريخ 

 پرواز

و شماره 

 پروازمبدا 
 نام شركت پروازي

روز و ساعت 

سياس پرواز

 ي
 عادي

خدم

  ت

غير 

 ايراني
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به  با شركت هواپيمايي پرواز نور) شمسي 1393(الدي مي 2014نفر را جهت عقد قرارداد حج تمتع سال.........   و تعداد آمادگي خود............................................  اينجانب

دالري  هزينه   275روزه، پرداخت نموده و متعهد مي شوم مبلغ  18دالر بابت هزينه سفر را جهت اقامت ............. و مبلغ  اعالم مي نمايممدير عاملي سيد محسن باقري 

  . دينه به مكتب وكالي موحد تحويل نمايمخدمات ويزا را به صورت چك پرداخت و در ورود به جده يا م

     ------------------------------------------------------------------------- ----- و كد كشور  فاكس، ايميل  ،آدرس، شغل، تلفن

  :نام و امضاء متقاضي 

Tehran Office:                                        +9821-33133730-5        Tehran Fax: +9821-33122387              www.Parvazenoor.com 
Manager’s Mobile in Tehran:               +98-9121131693 
Manager’s Mobile in Saudi Arabia:     +966-504367909,   +966-532119528                              E-mail: info@Parvazenoor.com 

  لطفا قبل از امضاي قرارداد، پكيج كامل سفر را 

  به دقت مطالعه نموده و پس از موافقت با آن  

 Parvaz e Noor     .عقد قرارداد نمائيد 
Tour & Travel Agency 


