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Oteldeki yerle$imler oda sisteminde olup, 2 ve 3' er ki$ilik odalarda konaklanmaktad1r. Bu konaklama tO rOnde atelier
Harem-i $erife yurume mesafesindeki ekonomik tiptir. Odalarda standart olarak klima, mini buzdolabi, dolap, telefon
bulunmaktad1r. Banyo ve we oda i<;erisindedir.
ONEMLi NOTLAR
- Uyaktaki yuk hakkm1z genellikle ki~i ba~1 20 kg. olup, fazla yuk allmlanndan firmam1z sorumlu degildir.
- Uyak kalk1~ saatinden en az 3 saat once havaalanmda olmamz gerekmektedir.
- Havayolu ile g id i ~ donu~lerin izde , e~yalann kaybolmas1durumunda ve uyaklann hava durumu, havaliman1 kaynakl1ve benzeri
durumlarda yapm 1 ~ olduklan rotarlardan havayolu sorumlu olup, durumun duzeltilmesine ~irketimiz gerekli ilgiyi gosterecektir.
- Saghk hizmetleri Umre mevsiminde Saudi Arabistan' ki Devlet Hastanelerinde Umrecilere ucretsiz olarak veri l m~.ktedir. Yaln1z
misafirlerimizin devaml1kulland1klan ilaylan varsa reyeteleri ile birlikte yanlarmda bulundurmalan gerekmektedir. Ozel hastane ve
poliklinikler ise ucretlidir.
- 4 ve 5 Y11d1zll otellerde odalardaki buzdolabmdan kullamlan iyeceklerden, yemeklerde istenen extra iyecekler, odan1zdan
yapacagm1z yurtd1~1 telefon goru~melerinden ve extra yap1lan masraf ve ucretler fiyat1anm1za dahil degildir.
- 4 ve 5 Y1ld1zli otel odalan genelde 2 ki~in i n konaklamas1 iyin tasarland1gmdan, liylincu ki~i iyin ilave edilecek yatak, muhtemelen
daha kuk ve daha az konforlu olacakt1r.
- Otel konaklamalannda uyag1m1z gece dahi olsa, otele giri~ gunduz 15:00 olarak kabul edilir. Gece uyu~ yap1l1p otele gunduz girilse
bile 1 onceki gece konaklamaya dahildir. Otellerden y1k 1 ~1m1z saat 12:00' dir.
- Otel mesafeleri Mekke'de Harem-i $erife, Medine'de ise Mescid-i Nebewi'in avlulan baz almarak yaz1lmaktad1r. (Diyanet
sozl e~mesine uygundur)
- Seyahat bilgilerinizi www.cicektour.com.tr adresinden T.C. kimlik numaran1z ile sorgu yaparak ogrenebilirsiniz.
MEKKE-i MUKERREME ZiYARET YERLERi
Mescid-i Haram, Cin Mescidi, Cennet-ul Mualla Kabristanllg1, Peygamber Efendimizin Dogdugu Ev, Sevr Dag1 , Arafat Dag1,
Muzdelife, Mina, Hira Dag1.
MEDiNE-i MUNEWERE ZiYARET YERLERi
Mescid-i Nebewi, Cennet-ul Baki Kabristanl1g1, Uhud Dag1 ve $ehitligi, Okyular Tepesi, Mescid-i K1bleteyn, Yedi Mescitler, Kuba
Mescidi, Cennet-ul Baki Mezarl1g1
OCRETE DAHiL HiZMETLERiM iZ
Vize ahnmas1.
Seyahat sigortas1.
Uyak gidi~-donu~ bileti.
Otellerde belirtilen gun say1s1 kadar konaklama.
Mekke' deki tUm ziyaretlerin gezilmesi.
Medine' deki tUm ziyaretlerin gezilmesi.
Din gorevlisi ve rehberlik hizmetleri.
~iyek Turizm seyehat yantasl.
Omuz yantas1.
Terlik yantas1.
Hac ve Umre rehber kitapyiQI.
Mekke'de verilmek uzere dolu 5 LT Zemzem bidonu.
Ekonomik Otellerde yemekler tabldot usulu sabah ve ak~am olarak verimektedir. 4 ve 5 Y1ld1zh otellerde sabah ve ak~am aylk
bufe olarak verilmektedir.

- Programlanm1z Otellerdeki yer durumuna gore s1mrh say1dad1r.
- ~iyek Turizm bro~urde yer alan bilgileri degi~tirme hakkm1 sakh tutar. Bu nedenle bro~ur, iyeriginde yer alan Umre programlanna
ili~kin bir taahhut te~gi l etmez. Firmam1z gerekli gordugu hallerde, tarih, ucret ve muadil otel degi~ikligi yapma hakkm1 sakll tutar.
- Tipografik hatalardan firmam1z sorumlu degildir.
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