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 به نام خدا

  يعزیز مقیم در کشورها مسلمانان فارسی زبانها و قابل توجه ایرانیان ،

  سوئد و ، اتریشآمریکا کانادا ، انگلستان ، آلمان ،

  .ز نور نیستندبه هیچوجه مورد تایید شرکت پروا فعالیت حج دارند )نور با نام دیگر کشورها (یا  و در اروپا یی که شرکتها  : خیلی مهم

  باشد . موجود می پرواز نور در سایت فقط جهان در کشورهاي مختلفیران شرکتهاي پرواز نور  مد و ایمیل تلفن ،آدرس ،عکس ،  اسامی 

تمام  براي صدور و فروش بلیت، داراي مجوزهاي بند الف هواپیمایی کشوري 171698به شماره ثبت نور پرواز وزیارتی شرکت هواپیمایی و جهانگردي

کلیه براي  دعوتنامه داراي مجوز ارسال ،از سازمان حجبند پ زیارتی  مجوز،از سازمان جهانگردي  جهانگردي بند ب مجوز تا ، عضو یا،کشورهاي جهان 

ورهاي تمجري  عمره ، مدیریت در امور حج و سال 39بیش از  ،با سابقه و کانادایی امریکاییسپورت  پا با تیکشورها جهت دعوت به ایران ح اتباع

   نماید:اعالم می 1398–  میالدي 2019 -سال هاي حج تمتع را جهت پذیرش حجاج درزیارتی، برنامهسیاحتی و 

 

د دارنـ حـج ویـزاي بصورت انفـراديکه  در سایر کشورهاي جهانتمامی ایرانیان و مسلمانان  ازما عالوه بر پذیرش ایرانیان مقیم در کشورهاي فوق، 

ه مشخصـات کبرنامه هاي اعالم شده سفر را بطور کامل مطالعه نموده و با ما و یا مدیران شرکتها در کشور هاي فوق پذیرش می نماییم ، لطفا تاریخها و 

   آنها در سایت می باشد عقد قرار داد نمایید .

   .رزرو گردیده است  هتلها فقط براي تاریخهاي اعالم شده ، زیرا دباشهاي سفر غیر قابل تغییر میختاری  روز بوده و16فر سمدت  

      1398مرداد   9مطابق           -     2019 جوالي  30     -    1440 ذوالقعده 27             تاریخ سفر

    1398  مرداد 24 مطابق        -    2019 آگوست  15      -   1440 ذي الحجه 14      تگشتاریخ بر

  زرو 16سفر  مدت 

  هافبرد   رنامه غذایی ب      )  شب 4(    متر تا مسجد النبی 100فاصله   ستاره   5 موفنبیک یابولمان  زمزم   هتل      امت در مدینهاق        

  

   فبردها  برنامه غذایی  ) شب 12 (  تا مسجدالحرام  کیلو متر  1فاصله   ibis Styles Makkah   ایبیس استایلهتل   اقامت در مکه         
  

   ی باشدموجود م نیز متفاوتکامال با قیمتهاي کنار حرم  و در در مکه شهدا  ستاره  5  هتل  صورت در خواست شما ،در  : توجهقابل    

  فرس اطالعات مربوط به پکیجهاي کامل  تمامیاز  پروازنور و بازدید از آن،  توانید با مراجعه به سایتشما می، زائر گرامی           

 هـايهتل ، و مکـه مدینهمقدسه  مسافرین، درس مناسک، شناخت اماکن ، چگونگی تعهداتتعهدات آژانسمات و  خد ، در خارج کشور مدیران آدرس 

نیاز مطلع  تمامی موارد مورد  و، وسائل همراه مسافر،  براي هر پکیجهزینه سفرمتفاوت مبالغ ،  غذاییهاي برنامه ، خدمات پزشکی، ادعیهمدینه و مکه، 

در کشـورهاي مختلـف  شـرکتها مدیران و آدرس نیز مشخصاتهاي پرسنل گروه و عکس ، و هتل مکه  مدینه هتل هاي همچنین از گالري عکس شوید ،

   مکاتبه نمایید. هاي مختلفکشور در  شرکتها مدیران  و یا بازدید نمائید و در صورت نیاز به اطالعات دیگر، از طریق ایمیل با ما  جهان 

 

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

  
  

                                                                                              
                   

 
  

                                                                                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  

      

      +98ـ 9121131693      موبایل مدیر عامل            +9821ـ  33122387    :فاکس                  +9821ـ  33133730الی    5      تلفن :

     00966594604069 -  00966550218833    سید محسن باقري   موبایل عربستان در ایام حج تمتع

   00966552392434    موبایل عربستان در ایام حج تمتع     خانم سنقري
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  مدیر عامل سید محسن باقري      09121131693  مسافرتی هوایی جهانگردي و زیارتی پرواز نور شرکت خدمات      تهران  -دفتر مرکزي ایران 

  00966550218833   -   00966594604069موبایل عربستان     

  آلمان  ) ( هماهنگ کننده جهت  ثبت نام حجاج  در تمام شهرهاي   در آلمان مدیر عامل   آقاي اردشیر محسنی   دوسلدروف - اسن  -آلمان 

   www.parvazenoor.com     00989121131693و سید محسن باقري   parvazenoor@online.de     ایمیل  500491573247204  تلفن    

  مرکز اسالمی  هامبورگ  –آلمان 

  مرکز اسالمی فرانکفورت   -آلمان 

  22تا  19  ساعت تماسنماینده شرکت                   004917620119961                       دکتر عالءالدین -- برلین  -آلمان 

    22تا  19تماس  ساعت   hotmail.de63alaa@ نماینده شرکت    004917684262770     عالء النجار ( ابو یحیی ) -  مونیخ -آلمان 

                       00447852994762موبایل : آقاي سهیل خرّم  00447980570988  موبایل : آژانس شیراز تراولمدیر خانم سنقري  انگلستان  لندن

  00966552392434موبایل عربستان      خانم سنقري          

  info@shiraztravel.co.ukایمیل                    00442078285666فکس :              00442079630965تلفن :       لندن  خانم سنقري

                     gmail.com786naderian@       ایمیل     0017182162194آقاي علی نادري         موبایل               نیویورك  -آمریکا 

  مرکز اسالمی امام علی (ع) –اتریش 

  004369914028957  انس پرواز نور اتریش آژ آل آقاجواد آقاي  –اتریش 

      00460736950298                    :تلفن     23تا  17تماس از ساعت آژانس پروازنور سوئد:         –آقاي حسین بصیري  : سوئد

  www.norsweden.seسایت:     ب و       Info@norsweden.seایمیل:       0046708616614    :موبایل

  مدیر شرکتآقاي هاشمی   info@valieasr.org     Canada@ParvazeNoor.com    )حضرت ولیعصر (عج مرکز اسالمی   :کانادا ـ تورنتو

   mhashemi@famointernational.com               0014162889868   و   0019054792345   :هاي مرکز تلفن

   00190555025700تلفن:                    001416 – 7282833         موبایل:                  0019057952828             محل کار:

  saeedzr@hotmail.com      ایمیل  0016138672501و                  0016138648611         ملک پورآقاي   -اتاوا 

 mohamadian@hotmail.com ایمیل:    0013123713656و   0016303054123تلفن :     :   دکتر ابوالفضل محمدیان –شیکاگو 

  Info@manassas-mosque.org 0017033611716 :فکس   0017032575537 :تلفن آقاي ناهیدیانواشنگتن  مسجد مناساز 

            k_naranji@yahoo.co 2225535001703 :تلفن مسجد 5404548342001 :موبایل آقاي نارنجی: ویرجینیا : مسجد آل البیت 

 ghasabian@libero.it     ایمیل     00393332839187تلفن :              جناب آقاي دکتر قصابیان:رم :      –ایتالیا 
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  1صفحه                تعهدات و خدمات آژانس

  

  به دقت مطالعه و سپس عقد قرارداد نمایید می باشد صفحه  12در که  را   تعهدات و خدمات آژانس   گرامی خواهشمندیم  انمسافر

 

یرالین و شـماره و ا و کنند قرارداد را پرداخت کامل مبالغ و عقد قرارداد نمایند ما  مدیرانو یا ل با ما از قبو ویزا و بلیت حج را تهیه کنند شخصا کلیه زائرینی که از -

 گردد.مدینه شوند توسط نمایندگان ما استقبال می اهوارد فرودگ با ما ، تاریخ پرواز خود را اعالم نموده و با هماهنگی قبلی

 

راي اتاقهاي ب توانید نوع اقامت  خود شما می  .دهیمارائه می متفاوتپکیج و خدمات متفاوتی را براي تمام سلیقه ها و با قیمت هاي میالدي  2019ما براي حج تمتع سال 

   .نموده و سپس عقد قرارداد نماییدانتخاب   در هنگام ثبت نام بررسی و، براي هر پکیج مطالعه ختلفبا قیمت هاي متخته را  4و  3،  2

  

  می باشد .    ) امصبحانه و ش  (    هافبرد   و مکه  مدینه هايهتل و در  در طول سفربرنامه غذایی    :توجه  توجه                      
  

  

   بوده است بولقو خدمات قابل  سب با قیمت بسیار منا در سالهاي گذشتهدر صد از مسافران  95 انتخابمورد  اصلی ما و پکیج  1  پکیج     

  شند . یران  ، روحانی ، لیدر ها  و پرسنل گروه هم در این هتل مستقر می با الزم به توضیح است که مد

             

  استامکان پذیر   نآ هايهزینه  تفاوت  پرداخت  با و شما با درخواست قبلی فقطمدینه و مکه هتل هاي براي تخته   3تخته  و  2انتخاب اتاق هاي   : توجه داشته باشید

  

    هافبرد   تخته 4اتاق     ) تا حرم متر1000 ( هتل ایبیس استایل :  کهم           ها فبردتخته   4اتاق    )متر تا حرم  150( و موفنبیک زمزمستاره  5هتل  الف:  مدینه : 

  

  با تفاوت  قیمت        شامصبحانه و    تخته  3اتاق      تایلهتل ایبیس اس :  مکه                    تخته   3   اتاق                                  و موفنبیک زمزمستاره  5هتل      مدینه :    ب:  

  

  با تفاوت قیمت         شام صبحانه و     تخته  2اتاق       ستایلاهتل ابیس    : مکه                      تخته    2   اتاق                                 و موفنبیک ستاره زمزم 5هتل      مدینه :    ج:  
  

  

  

    2  پکیج 

  با درخواست شما فقط  در مکه  کنار حرم شهدا هتل انتخاب  

     امکان پذیر می باشد   1آن نسبت به پکیج شماره و باالي و قبول پرداخت قیمت کامال متفاوت 
  

                         

  متفاوت کامال قیمت با افزایش               افبرده  تخته   4   کنار حرم   شهدا                  ستاره 5 مکه   هتل                هافبرد  تخت  4        ستتاره 5  و موفنبیکزمزم  ل هت    مدینه :الف:     

   متفاوتکامال قیمت با افزایش              تخته      هافبرد 3کنار حرم      شهدا                  ستاره  5 مکه هتل                  تخت هافبرد 3                         موفنبیک وزمزم  هتل        مدینه :ب:      

     متفاوت   کامال  یمت با افزایش ق              تخته     هافبرد 2   کنار حرم   شهدا                    ستاره 5مکه هتل                   تخته هافبرد 2                         و موفنبیک زمزم  هتل         مدینه :ج:      

   :ند  حق می شوبه گروه  مل و مسافرانی که بصورت انفرادي شرکتها  مدیران محترم  و قابل توجه  تذکر مهم                      

هتلهاي  ، زیراید رزرو  نمای آگوست 15 - ذي الحجه 14براي تاریخ خود را  مسافران برگشت  و -جوالي  30 - ذي القعده 27 تاریخ   ورود مسافران را براي روازپ حتما  

  تاریخها وجود دارد .فقط براي این به مسافران  خدمات و امکان ارایه  رزرو گردیده براي تاریخهاي اعالم شده فقط مکه و  مدینه

  

  د قرارداد نماییدانتخاب و عق متفاوت می باشد کامال  که با قیمتهاي   جهت اقامت در مدینه و مکهفوق را  هاي  پکیجیکی از   توانید شما می         

  هدیه ما به کلیه مسافرین محترم :

         ر طول سفرد، خدمات پزشگی رایگان  مکه  در هتل هاي مدینه و اینترنت رایگان دسترسی به ،دستمال گردن  ،کاله ،نقاب  ،کیف گردنی   

  یخچال ، فریزر کولر ، تشک و بالش وکیوم ،  تجهیزات  :  فرش ، با و منی  در عرفات vipخیمه 
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  2صفحه                                                 تعهدات و خدمات آژانس 

  !  نمایندگان و لیدرها و مسافرین محترم مدیران  توجهقابل 

 ،ي مجدد حج  براي هـر نفـربراي دریافت ویزا  سال گذشته به حج مشرف شده اند ، طبق دستور العمل وزارت حج سعودي 5مسافرین محترمی که در 

ریافـت دحـج تا بتوانیم براي آنها ویزاي در هنگام ثبت نام  بپردازند عربستان  کشور بهخودشان  مجدد یهریال سعودي به عنوان ورود 2000مبلغ باید  

  . توجه به این نکته ضروریست  براي آنها ویزا صادر نمی شود و بدون پرداخت این مبلغ  که جزء پکیج نمی باشد ، در غیر اینصورت ، نماییم 

  

ارنـد و نیاز به مراقبت ویژه و شخصـی د کننددارند و یا از ویلچر استفاده میو مشگل حرکتی  که بیماري خاص  از پذیرش و جذب افراد ناتوان و مسن

  و همراهی با مسافر در تمام  زمانها و مکانها   کامل در طول سفرمگر با داشتن یک نفر همراه توانمند جهت ارائه خدمات ،  جداً معذوریم
 

 

 نداریم.را ها از اتوبوسآنها شما در عرفات ، مشعر و منی و استفاده  احتمالی همانانیم اقامتبراي  امکاناتیما هیچگونه  -

  

  پذیرایی نمایید. با احترام و رستوران هتلتوانید از مهمانان خود فقط در البی شما می باشد ،ها ممنوع میاقتبه ا شما ورود میهمانان
  

 

       . می باشد   سوئد ،آلمان ،کانادا، اتریش ،آمریکا و ، انگلستان  فقط براي ایرانیان مقیم در کشورهاي  ارائه خدمات و پکیج کامل توسط ماو اخذ ویزا  -

 

با  راردادنموده اند بشرط عقد ق ویزا دریافت و بصورت انفرادي که شخصا و مسلمانانی به ایرانیان عزیز   ویزاز غیر ا ، ارائه خدمات کامل -

 طابق تاریخهاي اعالم شده در سایتشده رفت و برگشت مokچکهاي مکتب وکالي موحد و داشتن بلیت ما و پرداخت مبالغ مدیران 

    

 ) یدهدخدمات کامل م مسافران خود و در طول اقامت به  قرارداد دارد با بیمارستانهاي سعودي و ایرانی آژانس پرواز نور در زمان حج( 
 

 ) الدر هر س با هزینه شخصی مسافر و با نرخ روز(  توسط ذابح  شیعه ایرانی   ایجاد تسهیالت جهت انجام قربانی (ذبح گوسفند)  -

 مهطبق برناهمه روزه توسط روحانی گروه و درس مناسک عمره تمتع و حج تمتع  و مکه تشکیل جلسات روزانه شناخت اماکن متبرکه مدینه -

  قبلتین و مسجد قبا بازدید از حرم مطهر نبوي و قبرستان بقیع، منطقه اُحُد، مسجد :   زیارت دوره مدینه -

 زبان خارجی  3به همراه روحانی آشنا به مکالمه به  ، عرفات، مشعر و منیمکرمه   حج تمتع در مکهکامل مناسک انجام   -
 

 زمزمبولمان هتل         بوفه باز برنامه  مطابق با               صبحانه و شام       پذیرایی در مدینه:  -

 ایبیس استایل   هتل       برنامه بوفه باز  با مطابق               صبحانه و شام         مکه: پذیرایی در   -
 

 

 باشد.یم شب    4 به مدت مرداد   9 جوالي  30روز بعد از ظهر  2فقط از ساعت   تحویل اتاق   ه :منوردر مدینه  توجه  توجه  :   -

 

 شدروز می با16مدت کامل سفر   ،    ذي الحجه 14و خروج از مکه شب  12از تاریخ  دوم ذي الحجه به مدت  هتل در  ه :مکرم حضور در مکه -

 

    گرامی:زائر  -

        تفاوت  اتاقها و تظرفی انتخابنوع خدمات و  لطفاً در هنگام عقد قرارداد بهباشد ، غیر قابل تغییر می ات ما کامالً شفاف و پکیج هاتعهد   

  توجه بفرمایید . براي هر اتاق پکیج ها ي مختلف  قیمت
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  ندبه آن توجه داشته باش بایستی  قبل از عقد قرارداد که مسافرین محترم نکات مهمی 

 .باشدکه در سایت موجود میمیالدي  2019سال شده از طرف ما در رابطه با حج تمتع  اعالم  و پکیج آگاهی کامل از خدمات -1

 .باشد تخت می 4هر اطاق داراي  موفنبیک یا   زمزم  هاياقامت در مدینه در هتل اطالع از -2

 اشد . متفاوت و مازاد آن  ممکن می بهاي با پرداخت هزینه  و در روز عقد قراردادفقط  تخته   3تخته  و  2اتاق انتخاب  درخواست   -3

 یمت متفاوت با ق 2ستاره شهدا  در پکیج شماره  5و هتل   1در پکیج شماره  هتل ایبیس استایلدر   در مکه خودتان  اطالع از اقامت  -4

 باال و متفاوتی دارد .بسیار  در مکه  که قیمتهاي  کنار حرم انتخاب خود جهت  اقامت در هتل  نوعع از اطال -5

  .رزرو نمایید نیز   ل از قب در روز قرارداد  براي هر پکیج را  تخته   3یا  2اتاق هاي  ،   ما به التفاوت مبلغ پرداخت  با توانید ی میشما زائر گرام -6

 باشد.می ممنوعي مشاعر اتوبوس ها و همچنین استفاده آنها از یعرفات و من يها مهیخدر شما ورود مهمانان  توجه :  -7

 .نیاز به مراقبت ویژه دارند معذوریم انی که ناتوان و افرادي که از ویلچر استفاده می کنند و یا بیمار افراد ما جداً از پذیرش -8

 می باشد . شب 4به مدت   حجاج اقامت و  جوالي 30  وزبعد از ظهر ر 2از ساعت  آنها و دریافت اتاق  ورود مسافران به مدینه   -9

 گردد.هاي فوق ارائه میفقط در تاریخ به مسافران  و خدمات باشدمی  ذي الحجه 14روز و تا تاریخ   16 حد اکثر  مدت سفر -10

 .باشد سفر براي تمامی گروههاي سنی بزرگسال و کودکان یکسان و غیر قابل تغییر می و تعداد روزهاي  هزینه  -11

 گردد.دریافت می مسافران انگلستان با پوندمسافران اروپا فقط با یورو  وبه دالر  امریکا   فقط آمریکا و کانادا هزینه مسافران توجه  :   -12

جهـت ورود بـه و به گروه ما ملحق مـی شـوند  ،   ویزا گرفته اند  شخصا که خودشان براي مسافرانی  مکتب وکالي موحداي هچکهزینه پرداخت  -13

 هزینه چکهاي وکالي مسافرانی که با ما قرارداد پکیج کامل  را دارند ، توسط ما پرداخت می گردد .   باشد. می الزامی عربستان

 ) می باشند ملزم به پرداخت چکهاي مکتب وکال نیز و پاسپورتهاي آبی خدمت هاي محترم با پاسپورت سبز دیپلماتیکحتی دیپلماتتوجه :  ( -14

 نخواهد داشت. جیمبلغ پک هیچگونه تغییري در، روز هم باشد 5اگر  یحت نه،یمکه و مددر مسافران اقامت  يتعداد روزها توجه! -15

  انگلستان ، آلمان ،آمریکا، کانادا، اتریش و سوئد       در کشورهايما  مدیران  با و یا با دفتر مرکزيقرارداد  انعقاد -16

 می باشد مشخص نمایید .با مبالغ متفاوت را که  با تعداد تخت در هر اتاق  نوع پکیج درخواستی  ،در هنگام عقد قرارداد -17

 . ضروریستهاي ششگانه پکیج نوع بر اساس انتخاب ،  در هنگام عقد قرارداد طرفین مورد توافقر پرداخت مبالغ کامل هزینه سف  -18

 . اریم زیرا ما در جده نماینده ند باشدمی بعهده او  هواپیماي داخلی مسیر جده به مدینه پرداخت هزینه بلیت،  را به جده بگیردخوداگر مسافري پرواز ورود  -19

 .که در ورود به مکه از مسافر دریافت می گردد باشدمی و بعهده مسافر عربستان بوده  به نرخ روز  پرداخت هزینه قربانی (ذبح گوسفند) -20

، اعتبـار مسـئله سـربازي(مسافر الخروجـیممنـوع ، عـوارض خـروج از کشـور ، ایران قصـد سـفر دارنـد که از داخلقابل توجه ایرانیانی -21

 باشد.می انموارد مشابه به عهده مسافرپاسپورت)مواردمربوط به مالیات و

 .ر جهان اجتناب نا پذیر است هاي هواپیمایی براي مسافران حج تمتع در سراسدر برنامه پروازهاي شرکت هرگونه تأخیر -22

 .بچسبانیدخود و پشت پاسپورت  دریافتاز سایت را پروازنور شرکت استیکر سبز رنگ   قبل از ورود به عربستان لطفاً -23

 همراه داشته باشید.آن را ن مشخصات خود و پس از الصاق عکس و تکمیل نمود را از سایت گرفتهمسافر کارت شناسایی  لطفا -24

از  تـاها نصـب نماییـد، حتماً بر روي ساكو شیراز تراول را به همراه شماره تلفن عربستان شرکت پروازنور  را و آژانس مشخصات کامل خود لطفا -25

 هاي خودتان را شناسایی و تحویل بگیرید. ساک حتما پس از ورود به مدینه ،جلوگیري شود  ساکهامفقود شدن 

 جده نداریمفرودگاه استقبالی در  هیچگونه واستقبال می کنیم   از شما  ما فقط در فرودگاه مدینهقابل توجه مسافران عزیز :  
  

           00966550218833-  00966594604069      سید محسن باقري  موبایل عربستان 
  

  00966552392434       موبایل عربستان خانم سنقري                                                  

 به ما تحویل نمایید.همراه داشته باشید و پس از ورود یک قطعه عکس خود را صفحۀ ویزا و  کپیکپی پاسپورت و لطفا
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  وسایل مورد نیاز حجاج در  حج تمتع

  باشد.جهت رفاه حال شما همراه داشتن وسایل زیر در سفر حج الزامی می   

     هتلهاي محل اقامت شما داراي تمام امکانات رفاهی  می باشد لکن بعضی از  موارد زیر  فقط یک  توصیه می باشد .

   ،  ناخن گیر یا قیچی کوچک،  باز بدون دوخت ، دمپایی رو ) بدون دوخت (عدد  2حوله سفید  :احرام آقایان   - 1

  .  براي احتیاط اضافی احرام حولهیک  همراه داشتن  کیسه مخصوص سنگ، براي حلق یا تقصیر، عدد تیغ ژیلت  یک

  پیراهن، شلوار، جوراب و کفش سفید، ناخن گیر یا قیچی کوچک، کیسه مخصوص سنگ. ،چادر، مقنعه : احرام خانمها  -2

ه مقدار بو درجه سانتیگراد  40 تا  35 در هوایی معادل،  روزه 18مورد نیاز خانمها و آقایان جهت مسافرت  لباسهاي شخصی: - 3

  براي هر فرد شخصی نیاز

  ي بهداشت سعود وزارت ماموران  به و دریافت کارت آن جهت ارائه در هنگام ورود به عربستان  ـ تزریق واکسن مننژیت: 4

   سک جهت رعایت بهداشت و همراه داشتن تعدادي ما

ستان ایل عربدر صورتی که تمایل دارید از سیم کارت عربستان استفاده نمایید، توجه داشته باشید که سیستم موبگوشی موبایل:  ـ 5

GSM 900 باشد. (همانند سیستم موبایل ایران) و برخی از موبایلهاي آمریکا و کانادا با این سیستم سازگاري ندارندمی.  

  الزامی است.جهت تحویل به مقامات عربستان سعودي صفحه ویزا  کپی وپاسپورت کپی  ،یک عکس همراه داشتن   مهم:

مپوي شا ،ماشین اصالح،  مسواك، خمیر دندان،  حمام پالستیکی ، دمپایی شخصی در صورت تمایل حوله دیگر وسایل مورد نیاز:

ورد مهمراه داشتن داروهاي  مرجع تقلید موردنظر، از مناسک حجکتاب و  مهر و جا نماز، کتاب دعاي کوچک سوزن و نخ،، شخصی 

عکاسی و ، دوربین در صورت تمایل شخصی یک عدد ملحفه، مقداري تنقالت، )ا تجویز پزشک و داشتن نسخه آنب فقط(نیاز

  برداري، دفترچه خاطرات سفر، خودکار یا روان نویس.فیلم

  .ییدري بفرمادر سفرجدا خودداو آوردن شناسنامه و یا کارت ملی مانند طال و جواهر لطفا از همراه داشتن اشیاء زینتی و گران قیمت

    

 با آرزوي سفري خوش براي شما
  

www.ParvazeNoor.com  
Email: info@Parvazenoor.com 
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  1صفحه 

  !توجه   مطالعه فرمایید     بطور کامل را  منشور حج  لطفا قبل ازسفرمسافر گرامی    !توجه

          زائر گرامی 

لعه نموده قبل از سفر، اطالعاتی مختصر از برنامه هاي حج تمتع را ، از بدو ورود به عربستان تا خروج از این کشور را مطاشما الزم است 

  ست)(این اطالعات در سه صفحه تنظیم گردیده ا مواجه خواهید شد.د زیر با تمام مواردر طول سفر ،  زیرا  تا با آمادگی کامل سفر نمائید
  

نامـه باشد که الزم است شما از گوشه هایی از این مقررات و برمی یار کنترل شدهبس اج تمام کشورها قوانین کشور عربستان براي حج -1

  باشد.ها مطلع شوید، قوانین و مقررات حج تمتع با سفر عمره کامالً متفاوت است و براي زائرین تمامی کشورها یکسان می

  

د هاي خـوهاي خود بچسبانید و نیـز بـر روي سـاكقبل از سفر به عربستان استیکر مخصوص پرواز نور را پشت پاسپورت الزم است -2

عربستان  هاي موبایل آژانس پروازنور  دربه همراه تلفن خانوادگی خودتان ز و نام و ناممشخصات کامل پرواز، شماره پرواز، ایرالین پروا

  هاي شما را پیدا نمائیم. ورت درشت و واضح بنویسید تا در صورت بروز مشکلی بتوانیم ساكرا بص زمزم و نام هتل مدینه

  00966550218833  -   00966594604069موبایل عربستان  سید محسن باقري       

        00966552392434               مو بایل عربستان  خانم سنقري   

  باشد.بعهده خودتان می ، شناسائی و تحویل ساك هاي شما، مدینه به  توجه داشته باشید در ورود 
  

ن ماننـد گـریخودتان دیگر ، داخل و الي پاسپورت خود، بلیط یا کارت شناسائی و اوراق مدینهدقت بفرمائید در ورود به    توجه! -3

  در صورت مفقود شدن این مدارك، دسترسی به آن بسیار مشکل خواهد بود و حتی غیر ممکن. قرار ندهید، زیرارا یا پی آر  کارت 
  

 شود و تا پایان سفرآوري می جمع جهان توسط دولت عربستان هاي همه مسافران از تمام کشورهايپاسپورت مدینه در بدو ورود به  -5

  از عربستان انمسافر جده و هنگام خروج  در فرودگاه  شود ، مگرها تحویل نمیو مدیران گروه به هیچ عنوان به مسافران

  )باشد .  میو یکسان اجرا  تمام کشورها  ن دربوده و براي همه مسافرا دستور العمل وزارت حج عربستان در زمان حج،  (تذکر فوق
  

   ها معطل شوند.، در فرودگاهرا مسافران  مدتی ممکن استوجود دارد که  هاییوسم حج، محدودیتدر ورود به عربستان در م -6

  یت براي همه مسافران وجود دارد ، لطفا آمادگی الزم را در این مورد داشته باشید .این محدود
  

ري شما را کارهاي اجرائی و ادامستقر هستند تا پس از استقبال از شما مدینه  در فرودگاه و شیراز تراولگروه استقبال کننده پروازنور -7

ه آن بـخارج نمایند، نمونه تابلوي استقبال آژانس پرواز نور در سایت موجود است که الزم است و بسرعت شما را از فرودگاه انجام دهند

     توجه نمائید.

                 د .ستنهمراه شما هل  سفر طول سفر و در تمام مراحدر مکه و مدینه وتا انتقال شما به هتل  هاي   گروه استقبال کننده  -8

ا پس از ورود به فرودگاه مدینه و شناسایی و تحویل بار خودتان، بسرعت از سالن خارج و پس از توجه به تـابلوي پـرواز نـور و بـ -9

  هاي خود را در فرودگاه جا نگذارید.که چمدان کنیدتوجه  راهنمائی گروه استقبال به طرف اتوبوس ها حرکت و در آن مستقر شوید.
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  2فحه ص                                         منشور حج                                                                                                            

  .باشید  ، به طور کامل مراقب پول و اشیاء قیمتی خود ر تمام مسیرها و در طول اقامتد  - 10

 وها در این مرحله مطمئن باشـید کـه سـاکبه هتل در البی استراحت نمائید، باشد، پس از وروددقیقه می 30 حدودفاصله فرودگاه مدینه تا هتل  -11

ته باشد با خود حمل نمائید و توجه داشـدستی می اتوبوس را که هاي شما توسط عوامل هتل از اتوبوس تخلیه خواهد شد و فقط شما وسائل داخلچمدان

  . می باشد جوالي  30بعد از ظهر  2تحویل اتاق از ساعت  باشید در تمام طول سفر وسیله اي را در اتوبوسها به جاي نگذارید.

واهـد لیدرهاي شما به سرعت انجام خمدیران و با هماهنگی قبلی با  شیراز تراول ها در هتل توسط نماینده پرواز نور واقطتقسیم ا -12

در  ایسـتی تخته استفاده نماینـد ب  3و  2از اتاق و مکه  افرادي که تمایل دارند در مدینه  ده و تخته بو 4در مدینه  ها، ظرفیت اطاق شد

  برنامه ریزي گردد. از قبل تا براي آنها به التفاوت عقد قرارداد نمایند پرداخت ما با  ،هنگام ثبت نام 

م به زیـارت حـر گروهیروحانی گروه اعالم ومدیر و اهنگی ه زیارت دسته جمعی در مدینه با هم، برنامدر اتاقهاو مستقر شدن  پس از استراحت -13

  گردد.آن نیز قرائت میداده خواهد شد و زیارت نامه هاي توسط روحانی  در مورد این اماکن نبوي و قبرستان بقیع خواهیم رفت و توضیحات الزم 

  

اعات خواهشمندیم س، گرددو در رستوران هتل سرو می باشدبصورت بوفه باز میو  بوده صبحانه و شام و مکه  فقط  مدینه هتلهايدربرنامه غذایی  -14

ان هتـل خارج از رستور برنامه غذایی وخارج از ساعات در اتاقها و بدیهی است سفارش هرگونه غذا و نوشیدنی  اعالم شده  صرف غذا را رعایت نمائید.

  باشد.می به عهده مسافر

  

را خـواهیم  شناخت اماکن مذهبی و تاریخی ساعت جلسه درس مناسک عمره تمتع و حج تمتع و  1در مدینه منوره همه روزه بمدت  -15

 8در ساعت  بصورت گروهی ) مسجد قباسبع مساجد و  -ذو قبلتینمسجد  -زیارت دوره ي مدینه شامل (قبرستان احد داشت و همچنین 

  شما خواهد گردید.  تقدیم گروه در جلسات  روحانی مدیر و آن توسطو اطالعات  شود و توضیحات برگزار میذوالقعده  29روز صبح 

ه ، توجه داشت حمل باشد آمادهمکه بایستی در پشت درب اتاق ها ساك هاي شما جهت حمل به شب ،  10در ساعت  یک روز قبل از خروج از مدینه  -16

  .،،،  از ساکها خارج نمایید را جهت احرام  خود وسایل کامل احرام و داروهاي مورد نیاز و کارت شناسایی و دستمال گردن و کیف گردنیباشید 

داروي  دستمال گردن، کیف پرواز نور، ،کارت شناسایی،احرام  بعد از ظهر با  2ساعت در این روزمی باشد .ذي الحجه  1 خروج ما از مدینه منوره -17

جره شـبه طرف مسجد ، گروهی نمایندگان وزارت حج پاسپورتها توسط در البی هتل حاضر خواهیم شد تا پس از آماده شدن اتوبوسها و کنترل مورد نیاز 

  رید)هنگام تخلیه اتاق وسایل خود را جا نگذادر لطفا  (اطالع شما خواهد رسید.  مکه به به روز قبل از حرکت برنامه ي جامع حرکت، نمائیمحرکت 

  نماید.کنترل میدر هر اتوبوس  ، زیرا پلیس پاسپورت ها را  هر مسافر فقط باید در اتوبوسی قرار گیرد که لیست آن از قبل مشخص شده است توجه 

ا تـمدینـه هتـل مسیر دقیقه اي  20 زمان ممکن است ها ادامه خواهد داشت،  ود و تا پایان سفر حج این کنترلشآغاز می از همین روز کنترل ها -18

  داشته باشید . کامل  آمادگی لطفا  ،طول بکشدي وزارت حج و پلیس عربستان مدتی به جهت کنترل هامسجد شجره 

  .ا نیستدر اختیار ممی باشد و  این کنترلها براي حجاج تمام کشورها توجه داشته باشید آمادگی در شما وجود داشته باشد ، الزم است این

از نیت احـرام ند و آقایان از قسمت آقایان و پسشوها وارد مسجد میها از قسمت خانمپس از راهنمائی هاي الزم، خانمو بعد از ورود به مسجد شجره 

مـا سـوار یـان از مسـجد خـارج و همـراه راهنمابسرعت   )فرادا(بصورت  عشانماز و به جماعت مغرب در داخل مسجد و گفتن لبیک و خواندن نماز 

  ) دشد سرو خواهها اتوبوسدر حالت احرام ، شام سرد در  و مسیر مدینه به مکهدر اطالع داشته باشید  رویم (ها شده و به طرف مکه مکرمه میاتوبوس

  

ري و توقف هـاي اجبـاد ولی با توجه به کنترل ها ساعت این مسیر طی شو6است و در حالت عادي بایستی کیلومتر  410فاصله مدینه تا مکه حدود  -19

  م.هستی عربستان یرا ما تابع قوانین و مقرراتو صبور باشید ، ز الزم است این آمادگی را داشته این زمان تغیر می کند،لذا عربستانتوسط پلیس 
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3فحهص                                                                                                                                                                                                     منشور حج  

هاي ، سـاكخواهید شـد شماره آنها براي شما مشخص شده ساکنهایی که از قبل در اتاقو   خواهیم رفت  )  هتل ( پس از ورود به مکه ابتدا به  -20

  . توانید آن را تحویل بگیریدکه می در پشت درب اتاقهاي شما گذاشته شده است  می باشد و هتلدر  ورود شما بزرگ شما از شب قبل

انـه براي طواف عمره تمتع به خ زمان مناسب گروهی دربا روحانی و بررسی شرایط موجود ومدیر با هماهنگی  در اتاق  پس از استراحتی در مکه -21 

 1بمـدت   که در سـالن اجتماعـات جلسات درس مناسک روزه در، از احرام خارج شده و همهعمره تمتع خدا خواهیم رفت و پس از انجام اعمال کامل

  شود شرکت خواهیم نمود.ساعت برگزار می

  پس از انجام اعمال عمره تمتع باید خودمان را براي اعمال حج تمتع و وقوف در عرفات و بیتوته در منی آماده نماییم .  - 22

تا روحانی گـروه  حاضر اجتماعاتسالن بعد از ظهر پس از پوشیدن احرام در  5در مکه و پس از صرف ناهار حدود ساعت  ذي الحجههشتم  روز -23

  . بطرف عرفات حرکت خواهیم نمود   پس از محرم شدن نیت احرام حج تمتع را به همراه تلبیه (لبیک ) براي شما قرائت  و 

  خودداري کنید  زیرا حمل آن به عهده خودتان می باشد . در عرفات  مشعر و منی جدا  توجه داشته باشید از همراه آوردن هر گونه ساك حجیم 

 ادامه دارد که نیاز است بـا آمـادگی ذي الحجهشود و تا پایان ظهر دوازدهم از همین روز، یعنی روز هشتم شروع می اعمال حج  _24

.  ییمنماکامل جهت کلیه کارها و محدودیت ها این چند روز را پشت سر بگذاریم، در این چند روز بایستی خودسازي کنیم و خود را آماده 

  بیائیم  که در حقیقت اصل سفر حج است سربلند بیرونبزرگ صبر و تحمل خود را آزمایش کنیم تا بتوانیم از این امتحان 

  مشغول شویم.با معبود بایستی وقوف نموده و به نیایش  زیر چادرها ي عرفات و منی  در در این چند روز حجاج   

در کننـد، حجاج به طرف مشعر الحرام حرکت می، و بعد از غروب آفتاب باشد روز نهم تا مغرب شرعی میشرعی وقوف ما در عرفات از ظهر نیت  -25

 دتیمممکن است  ام زیاد حاین مسیر بعلت ازد،  نمایندطی می عرفات به مشعر الحرام و منی را در خط ویژه و با اتوبوساین زمان تمامی حجاج مسیر 

  .باشدمی ضروريبراي همه مسافران  مهم  توجه به این مورد طول بکشد ،

ا در خیمـه هـ رفت. وپس از آن براي رمی به جمرات خواهند شبانه به همراه لیدرها منیو ورود به در مشعرالحرام  پس ازنیت وقوف اضطراريخانمها 

  ایند .ي نمایند و پس از آن به منی بیدر مشعر بمانند و نیت وقوف اختیاراستراحت خواهند نمود، آقایان نیز در این شب حتما باید تا طلوع آفتاب 

ط توسـ قربانی (ذبـح گوسـفند)ابتدا پیاده براي رمی جمره عقبه خواهیم رفت و بعد از آن ،به منی آقایان و پس از ورود  ذي الحجه 10در روز  -26

  شت. شویم و پس از آن از مغرب شرعی تا نیمه شب نیز نیت وقوف در منی را خواهیم دااز احرام خارج می تقصیر و پس از خواهد شدانجام وکالي شما 

نموده و مجدداً از مغرب شرعی نیـتِ  وقـوف در منـی را  مجدداً هر سه جمره اولی، وسطی و عقبه را رمی ذي الحجهروز یازده  -27

توبوس پس از سوار شدن به او طی خواهیم نمود  هرا پیاد از منی  تا اتوبوسها متري 1500مسیري  خواهیم داشت و بعد از نیمه شب شرعی 

 اءطواف، نماز طواف، سعی صفا و مروه، طواف نساء و نماز طـواف نسـاین شب  شامل  :   . اعمال ما دربه طواف خانه خدا خواهیم رفت 

  مایید .ناستراحت   و  به هتل برگردید از حرم با هزینه شخصیبا محل هتل  باید  به جهت آشنایی قبلیبود که پس از انجام اعمال ،  خواهد

ه را و هر سه جمر ، زیرا مسیري براي تردد ماشین وجود ندارد می رویم  یبه  من پیاده  از هتلصبح  9ساعت   ذي الحجه 12در روز  -28

  شویم، اعمال ما در این روز خاتمه خواهد یافت. می از منی خارجو پس از شنیدن صداي اذان  رمی نمائیم و بعد از ظهر شرعی 

  ه گـروروحانی، پرسنل و لیدرهاي  مدیر ،،روز خروج شما و در طول سفر  در تمام طول این مسیرها از بدو ورود شما به عربستان و -29

  ، مشعر و منی با شما همراهند و لحظه اي شما را تنها نخواهند گذاشت. در عرفات

ان تـودخموارد فوق، مراحل فوق اعمالتان خاتمه یافته و انشاء ا... حجّی مقبول خواهید داشت، پس الزم است پس از مطالعه کلیه  شما پس از گذراندن 

  ما نیز پاسخگوي سواالت دیگر شما هستیم.  .دآماده نمائی ین سفر روحانی ، زیبا ، معنوي و بینظیررا براي ا
  

 سید محسن باقري –با احترام           حج شما مقبول و سعیتان مشکور
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  نماییمبقیع ، خیر مقدم عرض میورود شما را به مدینه النبی ، شهر رسول اهللا (ص) و فاطمه زهرا و ائمه مظلوم 

  قرار بگیرد نه بایستی مورد توجه که پس از ورود به مدی ین محترماطالعات مورد نیاز زائر

  متر)150 سجد النبی و بقیعم(فاصله تا    حرمجنوب غربی آدرس: منطقه مرکزي   زمزم نام هتل مدینه : 

  ید.پورت و یک قطعه عکس را تحویل نمایسبه طور کامل تکمیل نموده و یک برگ کپی پات هتل و وزارت حج عربستان را فرم مربوط به اطالعا -1

  گردن ، کاله یا نقاب و کیف گردنیدستمال   ا به شما در بدو ورود به مدینه     هدایاي م -2

،  هید انتان بدبه بستگ اره تلفن خود را در بدو ورود  به مدینه با کپی پاسپورت خود می توانید سیم کارت عربستان را شخصا خریداري نمایید  و شم -3

  تهیه نمایید. ت ها و فروشگاههااز تمام سوپرمارک نیز می توانید را موبایل کارت مخصوص شارژ اضافی

  دهید فراموش نکنید)رمزي را که به گاوصندوق میلطفا لطفا پول و اشیاء قیمتی خودتان را در گاوصندوق اتاق خود بگذارید. ( -4

  باشد.مستقر بوده و پاسخگوي سواالت و درخواستهاي شما می ز در البی هتل و پشت میز نماینده ما در طول ساعات شبانه رو -5

  به همراه خود بیرون از هتل نبرید.پول به مقدار زیاد  و هوشیارانه مراقب سارقین  در طول سفر باشید و شود به طور جدي توصیه می -6

  گیرید.بنها تماس لطفاً در بدو ورود شماره اتاق و شماره موبایل مدیر ، پرسنل ، روحانی و پزشک کاروان را یادداشت نموده تا در مواقع ضروري با آ -7

  شود.می، نظافت اتاق ، تعویض ملحفه و حوله ، دریافت صابون، شامپو و دستمال کاغذي، همه روزه انجام مدینه ل طبق قرارداد با هت -8

  در رستوران هتل ، انجام خواهد شد.فقط ، به صورت بوفه باز و (هاف برد) برنامه غذایی شما در مدینه شامل صبحانه و شام   -9

  رار میگیرد)ق بطري آب در اتاق  2( روزانه براي هر نفر باشد.مازاد بر برنامه فوق به عهده مسافرین محترم می سفارش هر گونه مواد غذایی دیهی است هزینهب  -10

     22   الی   19  شام ساعت                  30/9 الی  7صبحانه ساعت   -11

  ران است.هاي خارج از هتل استفاده نمایید، زیرا قیمت خشکشویی هاي داخل هتل بسیار گبراي شستشوي لباس در مدینه سعی نمایید از خشکشویی  -12

  .د شدپس از ورود اعالم خواهشود. ساعت آن ه به مدت یک ساعت در سالن اجتماعات هتل برگزار میانروز، جلسات درس مناسک و شناخت اماکن  -13

  ماشین هاي شخصی براي رفت و آمد خود و خرید استفاده ننمایند. (فقط تاکسی) نماییم خانم هاي محترم به هیچ وجه ازتوصیه می -14

  باشددر طول شبانه روز آزاد میو خانم ها  از مسجد النبی براي آقایان معنوي استفاده حضور و   -15

  باشد.می 10تا  8:30و شب ها  3تا  1:30ها ، بعد از ظهر  10تا  7قدیم براي خانم ها ، صبح ها در مسجد ساعت هاي استفاده از مسجد نبوي   -16

  باشد.یمدقیقه  5:30تا  4و بعد از ظهر ها از ساعت  7تا ساعت صبح ساعت هاي ورود در قبرستان بقیع براي آقایان ، صبح ها بعد از نماز   -17

  باشد اما در قسمتی خاص می شود داخل بقیع را مشاهده نمود می ، ممنوع  حضور خانم ها در پشت پنجره هاي دیوار قبرستان بقیع  -18

  باشد میالقعده وذ 29روز صبح  8: احد ، مسجد قبا، مسجد قبلتین ، مسجد فتح و سلمان ، مسجد علی (ع) و فاطمه زهرا (س) در ساعت   زیارت دوره مدینه -19

     باشد.می  احدع  در مدینه منوره : شار ایرانآدرس بعثه   -20

  باشد.در پشت مسجد بالل داخل شارع العزیات می جنوب حرم در دفاتر مراجع معظم تقلید در مدینه منوره :     -21

  .رجمع النوو م بازارهاي معروف مدینه : بازار قبا ، سوق الدولی ، سوق الطیبه ، سوق موفنبیک شمالی ، سوق موفنبیک جنوبی ، سوق مسجد بالل  -22

  ام نمایید.و شخصاً اقد در گروههاي کوچک براي رفتن به این مکان . لطفاً ر مدینه امکان ندارد      رفتن گروهی مسافران به مسجد شیعیان د  -23

  نمایید.شخص ماي کاظمی مراجعه نموده و نوع قربانی خود را به لیدر خودتان ویا  آقو پرداخت مبلغ  (ذبح گوسفند)قربانی  لطفاً جهت ثبت نام   -24

  باشد.میذي الحجه  1بعد از ظهر    2ساعت  تا جوالي 30  روزبعد از ظهر  2ساعت از  و تحویل اتاق  مت شما در مدینهاقا  -25

  ردد.گمکه ارسال به توسط ما  ساعت قبل 12 تا،  شب، ساك هاي خود را پشت درب اتاق ها گذاشته  10ساعت ،  القعده وذ 30 تاریخ  در لطفا -26

 ازورد نیمو داروهاي ، کیف گردنی ، کارت شناسایی ، دستمال گردن  دستی کوچک خوداحرام خود را بپوشید و با ساك،  ظهر بعد از 2ساعت  ذي الحجه  1در روز  -27

  ه شده باشد.نوشتدر اتوبوسی قرار بگیرید که نام شما در لیست آن اتوبوس  و حتما ق خارج نشوید از اتا لطفا بدون پوشیدن لباس احرام  البی هتل حاضر باشید.در 

  بدیهی است اطالعات دیگري که مورد نیاز شما عزیزان باشد ، در جلسات روزانه به اطالع شما خواهد رسید.

    م       یآرزومنداقامت خوشی را در مدینه منوره براي شما    باشد .می  جدید  هتل آپارتماناقامت شما در مکه در 

                                00966552392434  خانم سنقري موبایل عربستان     00966550218833- 00966594604069      موبایل عربستاني سید محسن باقر

  دعا التماس     0098   - کد تماس با ایران از داخل عربستان         -       00966   از خارج از کشور با شما کد عربستان جهت ارتباط 
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  نماییمعرض می خیر مقدم (ع)محل والدت رسول گرامی اسالم و حضرت علی بن ابی طالب  ، ورود شما را به مکه مکرمه ، سرزمین وحی 

  ماییدبتوانیم  با ارائه خدماتی که در پکیج تعریف شده رضایت شما عزیزان را حاصل نمائیم.  تقاضا میشود به نکات زیر توجه فر انشاء اهللا

  ترکیلو م  1  ما حرمسجد الا تفاصله    :  ایبیس استایل   مکرمه  مکهاول  ما  در   هتل                                                                     

   متر  500صله تا مسجد الحرام   فا  ستاره  5   هتل شهدا  :         )در صورت انتخاب شما  از قبل( در مکه  دوم  ما   هتل                                      

     توجه بفرمایید .اد آوري شده است لطفا ی  و هنگام قرارداد در سایت ما  هتل مدینه ومکه  هاي هتل امکانات   -1

  باشید.حرفه اي مراقب  سارقین  جداًدر بیرون هتل پول و اشیاي قیمتی خود را  در صندوق داخل اتاق خودتان بگذارید  و لطفاً  -2

  .هاي مدینه و مکه را همیشه همراه داشته باشیدهتل لطفاً کارت شناسایی و کارت و کروکی  -3

  .ماییداستفاده ن که در اختیار شما قرار می گیرد  فقط از آب بطریها براي مصرف آب آشامیدنی شویی ها براي آشامیدن نیست. آبهاي شیر دست -4

 وو آب  جام دهندنظافت را ان بخواهید که ماموران نظافت از در مکه  مانند مدینه همه روزه انجام می شود  اقها و دستشوییها و حمامها ، نظافت ات  -5

  .را از آنها بخواهید تمام اقالم نظافتی و شوینده مازاد ،  توانید در صورت نیاز شما می  .چاي و نسکافه  در اختیار شما قرار دهند 

  هتل  مکه نیز تمام امکانات رفاهی  براي شما  برنامه ریزي شده است . در -6

  و مدینه   ما در کنار شما خواهیم بود .  در طول اقامت شما در مکه -7

  د.نمی باش  مستقر و  در طبقه  اول   110  روحانیاتاق       103 پزشکاتاق     101 اتاق پرسنل -8

  ده میشودبراي استفاده از درس مناسک  همه روزه در مسجد هتل حضور داشته باشید  نمازهاي جماعت نیز در مسجد توسط روحانی گروه خوان -9

            

  شب  22    تا    19     شام             30/9  تا      7    صبحانه

  ر می شود.  برگزا  هتلاجتماعات  سالندر                       در ساعت  با هماهنگی روحانی هروز همه  جلسات درس مناسک و شناخت اماکن -11    

  . استفاده نمایید  ي سازمان حج از اتوبوسها تا ششم    ذي الحجه می توانید از روز اول   به حرمجهت رفتن در مکه   -12

 

 هرگونه درخواست و یا مشکالت خود را با پرسنل گروه مطرح نمایید تا در رفع آن اقدام گردد .  -13

  باشد.سکونت شما می متري  هتل   1000به فاصله    ، هتل بلد الطیب   در  چهار راه المحیسنی ایران آدرس بعثه   -14

 نمایید. پذیرایی هتل البی در فقط همانان خود یتوانید از مباشد، شما میهمانان به اتاق ها اکیداً ممنوع مییورود م  -15

  . ختیارداریمازائرین خودمان در ، و خیام به تعداد اتوبوس زیرا. تی به تعداد یک نفر جداً معذوریم، مشعر و منی حهمان در عرفاتیاز پذیرش م  -16

  وجود ندارد. خانمها و آقایانبراي ورود و خروج باشد و محدودیتی ساعت شبانه روز باز می 24دربهاي مسجد الحرام در طول  -17

  مایید.نرا پرداخت  و مبلغ آنثبت نام  ،آقاي کاظمی هماهنگ  لیدر خودتان و یا با را با  ) ذبح گوسفندبرنامه قربانی ( ،لطفاً در بدو ورود به مکه  -18

      بسیار مهممحترم مدیران  قابل توجه -19

سافران را براي این مو بلیت برگشت بفرمایید  مهم توجه ویژه اي به این مورد بسیارحجاج ، لطفا قبل از ثبت نام  می باشدذي الحجه  14روز  خروج ما از هتل مکه 

  .تاریخ رزرو نمایید .

 زار ستین دربا، باب عبدالعزیز  ،روبروي حرمو مروه ، بازار هیلتون روبروي حرم (بن داود) ، بازار زمزم سالمسوق ال :مراکز خرید معروف مکه  -20

  ، سوق االندلس (شارع الحجون)عزیزیه در خیابانسوق الدولی  و، فروشگاه باوارث شارع ستین

هاي رزیر چاد خارج نشوید زیرا بعد از ظهر همین روز بایستی به عرفات برویم و سه شب اقامت در هتل در روز هشتم ذي الحجه به هیچ وجه از خواهشمندم  -21

  .نمایید تا با آمادگی کامل به عرفات برویم بیشتري استراحت در این روز ها  عرفات و صحراي مشعرالحرام و منی را خواهیم داشت. پس الزم است

          التماس دعا واهد رسید  .        و برنامه هاي گروه در جلسات روزانه به اطالع شما عزیزان خ مورد نیاز مسافران   موارد دیگر   -22

  00966550218833 – 00966594604069 موبایل عربستان              سید محسن باقري

  00966552392434     عربستان موبایل                                خانم سنقري 

  



  

      

  رین اعزامی به عربستان  ئمخصوص زانمونه کارت پشت گذرنامه 

  اینچ ) 4در  3(   سانتی متر    8  × 5/10ابعاد    

  

  ر پشت گذرنامه وي نصب گردد،ئزا سفردر هنگام  ، بصورت رنگی،لطفاً این کارت

  رین خود رائتا در بدو ورود به عربستان بتوانیم ضمن تفکیک، گذرنامه زا

از مفقود شدن آن جلوگیري نماییم. شناسایی نموده و
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 سید محسن باقري : مدیرعامل
 

  

 : نام و نام خانوادگی 

  : همراهان
 

  : پاسپورتشماره  

  

  +98 9121131693موبایل :        +)9821( 33133730 -35 دفتر:تلفن 
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 عکس
Parvaze Noor 
 حجاج ایرانی مقیم خارج از کشور

  ......................................................................................................... نام و نام خانوادگی:

  ..................................................................................................................... اعزام از کشور:

  8206666تلفن: مرکزي جنوبی حرم   منطقه مدینه:     هتل زمزم  

    کبري  روضه    ibis هتل ایبیس استایل          مکه: 

 باقريمدیر عامل سید محسن    

  0550218833    -  0594604069موبایل عربستان    

  2759--- 10977     ارقام المنظم  

 نمونه کارت شناسایی مسافران

.به همراه داشته باشد وده و کارت را در هنگام سفر لطفا مشخصات خود را با الصاق عکس در کارت تکمیل نم  

Parvaz-e-Noor 

Tour & Travel Agency 

  پرواز نـور

 آژانس

هواپیمایی و  


