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  مكة كونكورد  فندق
 ( الخاصة لإلفراد بالموسم العمرة 1436هـ / 2015 م األسعار )

سرير، ويمتاز بعدد من الميزات أهمها إمكانية اإلستفاده من  3140غرفة وبسعة  482( بعدد  Aالفندق يتكون من برجين مصنف من الدرجة الثانية ) 

حمامات  3غرف بـ 3بحمام خاص( أو)سويت غرفتين بحمامين خاصين وأوفس خاص( أو)سويت توزيع الغرف وإسكانها بعدة أشكال وطرق )غرفة 

 خاصة أوفس خاص(
حي العزيزية ، شارع العام ،في قلب العزيزية بجوار مسجد الشيخ عبدالرحمن فقيه, حيث أنه يحده أربعه شوارع ، بجوار منطقة الخط  موقع الفندق :

 وقربه أيضاً من منطقة المشاعر المقدسة منى وعرفة ، حيث يفرقها بدقائق معدوده مشياً على األقدام .الدائري الموصله لمنطقة الحرم ، 

 1مقعد يتم اإلستفاده منها كمطعم أو قاعة للمحاضرات أو ديوانية ، ويوجد بالفندق عدد  1200قاعات باجمالي  5يوجد بالفندق عدد  مرافق الفندق :

 الف ضيف بنظام البوفيه المفتوح . باإلضافة لغرف العيادات الخاصة بالشركات والحمالت وتعطى مجاناً . 15مطابخ مركزية لتغذية عدد 

 األسعار لليلة الواحدة بالسعودي لاير

 الموسم )الفترة(
 نظام الغرفة واإلجنحة / بحمام خاص

 سويت غرفة + صاله رباعي ثالثي ثنائي مفرد

 450 325 275 200 150 هـ1436رجب 10محرم إلى  01من 

 500 300 250 225 175 هـ1436شعبان  20رجب إلى  11من 

 550 350 275 250 200 هـ1436رمضان  05شعبان إلى  21من 

 550 375 300 275 225 هـ1436رمضان  19رمضان إلى  06من       

 6,500 5,500 4,500 3,750 3,000 العشرة األوآخر          

 13,500 10,000 8,500 7,500 6,500 هـ1436شوال  5ي شهر رمضان كامل ال

 450 325 275 200 150 هـ 1436شوال  30إلى  6من     

 اسعار الوجبات 

 االفطار اليومي 
 

  
 إفطار رمضان 

 
 سحور رمضان

  
35 

 
  

75 

 

50 
  

  ((  العمرة والحمالت خصم خاص للفترات الطويلة والمجموعات وشركات  ))             

 مع إرسال قسيمة اإليداع ( 11859146000203 )للحجز يتم اإليداع على حسابنا في البنك األهلي بإسم شركة نسمات المدينة رقم  

  0504635810  /(  025566702/  فاكس )  025592662هاتف الفندق والحجز المركزي : 
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