
فئة المكتب
(A) تذاكر
(B) وافدة

(C) صادرة
(D) حج وعمرة

(E) ًداخلية حصرا

احة والسفر اهم للس ة و الة زع اهمو ة و الة زع و
Zaatarah & Co. Tourist and 
Travel Agency

A+Bعمان
ل  ،49،مقا ،الملك حس د  الع

مة مة القد المح
ة  العدل

4639119 ‐ 
4636011 ‐ 

4655011admin@zaatarah.comwww.zaatarah.com

احه والسفر اله اطلس للس احه والسفرو اله اطلس للس عمانAtlas Travel & Tourist AgencyA+Bو
ة  ،43،بنا المدينة،الملك حس

شارات  ال
ة لد،  العدل وسط ال

46375864617614info@atlastours.netwww.atlastours.net

احة د للس الة زا اەو د و  ش زا زهران،مثقال الفايز،7، الرضوانعمانZaid Tours and Travel AgancyA+Bفخري 
4637827/46

25197
4654709info@zttint.comwww.zttint.com

احة بو للس ةمكتب ن اح ثمارات الس عمانNEBO TOURSA+Bاثار لإلس
دة  د هللا بن عمر،9،الل ،ع سا الشم

الغر 
56799505679954hanna@nebotours.comwww.nebotours.com

احة والسفر ائهامؤسسة حشوة للس عمانHashweh Travel & TourismA+Bسوزان ابو غزالة و 
ح  ة،ع ناص ف  الص

الطاهر،33،ط االول
58288010

management@hashweh.co
m

www.hashweh.com

احة ال للس ام
احة والسفر محدودة  ال للس ام

ة المسؤول
Amiral Tours & TravelA+Bعمان

 زهران،شارع زهران،11،الدوار7،  
الزا،ط ار  السهل، مجمع زهران 

58580440ticketing@amiraltt.comwww.amiraltt.com

شأة  ة / اسم الم احة الدائ مكتب الس
االستكشاف

احة والسفر االستكشاف للس
Discovery Travel & ECO Tourism 
/ Discovery Tourism 
Development

A+Bعمان
ة، اح م معاذ،51،عمان، ال دال  ع

م معاذ دال ة، دابوق ، ش ع  ، الشمال
عمارة رقم 51

56979985638183fadi@disovery1.comwww.discovery1.com

احة والسفر كتهازن للس عان و عمانZEIN TRAVEL AND TOURISM A+Bزن جم
ل  دي ،28،ج مان الحد زهران،سل
، قرب المركز  دون الشما عمان، ع

العر 
59214935921495info@zein‐travel.comwww.zein‐travel.com

احة و السفر  احة والسفر / داود للس كندە للس
قا سا

احة والسفر لقاءKinda Travel & TourismA+Bكندە للس ص،الحجاز ،65،ط2ال ‐0796043163الفح
accounting@kindatravel.co
m.jo

‐

احة والسفر الضمان للس
د  دالحم د جمال ع دالحم ع

شات قط
Guarantee Travel & EventsA+Bعمان

موك سوة،2،مجمع ال ة،ال الراب
rami@guarantee‐tours.com

55633655563363info@guarantee‐tours.comwww.guarantee‐tours.com

احه والسفر  د صالحالنجم الذه للس دالحم م ع 55631335563633زهران،مكة،43، ام اذينة ال عمانGolden Star Travel & TourismA+Bح ابراه

yahya@goldenstar‐
jordan.com; 
info@goldenstar‐
jordan.com

www.goldenstar‐jordan.com

احة والسفر ق االوسط للس مستكشفون ال
احة  ق االوسط للس مستكشفون ال

والسفر
Middle East Discoveries Travel 
& Tourism

A+Bعمان
،شارع مكه،147،مجمع  وادي الس
، مكتب 203. ادق، الطابق الثا ال

58254345825430
m.jibril@mediscoveries‐
grps.com

www.mediscoveries‐
grps.com

احة ك للسفر والس احةاسف ك للسفر والس عمانPacific Travel & ToursimA+Bاسف

،عرار ،106،وداي صقرة‐  مب  د  الع
الزا سي  ‐طابق 6

info@pacific‐jo.com

06‐4622177‐sales2@pacific‐jo.com‐

ان انعمان لخدمات الط الزرقاءAmman Air Services CoA+Bعمان لخدمات الط
اوي  رامة عمارة رقم 10الب شارع ال

الجنو 
7871006007.87E+08Ceo@amman‐air.jo‐

احة والسفر ة للس احة والسفرالخطوة المثال ة للس ف،65عمانIdeal Step Travel & TourismA+Bالخطوة المثال د  دالحم ،ع سا ‐7990200030travelalfaris@yahoo.comالشم
الة ابو السعود) الة القدس للسفر (و ،الملك حس ،53عمانJET‐Jerusalem Express TravelA+B+Cابو السعود والشها و د 46221514651125info@jet.jowww.jet.jo الع

احة ا للس احة و السفرب اء للس ف،101،عمانPetra Travel & Tourism A+B+Cالب د  دالحم ،ع سا 56746745681402الشم
awni.kawar@petratours.co
m

www.pttco.com

احة وسفر ام قعوار وأوالدەام قعوار واوالدە / س
Amin Kawar & Sons Travel & 
Tourism

A+B+Cعمان
د  د الحم ،ع سا الشم

د  ف،24،الع
56095000reem.andoni@kawar.comwww.kawartours.com

الموقع االلكترونيالبريد االلكترونيالفاكس شأةاالسم التجاري الهاتفالعنوانالمدينةاسم المكتب باللغة اإلنجليزيةاسم الم



احة والسفر ة ذ.م.ممكتب الشمس للس ،عرار ،242،وادي صقرةعمانSun Travel & TourismA+B+Cالنهضة للخدمات التجار د 56624225697036b.shkakhwa@aagroup.jowww.suntoursjo.com الع

احة ة للسفر والس ق احةال ة للسفر والس ق عمانEastern Travel &TourismA+B+Cال
ل  دي،10،ج ، مرت ال د  الع

دة الل
46211124621113

amani.qassim@eastern.co
m.jo

‐

احة الة البوادي للس اەو عمانBawadi ToursA+B+Cعطا ابو طاعة و
 ،3، د المف ،سع وادي الس

ة ف الص
58000505922411aliya@bawaditours.net‐

احة والسفر اء للس المروج الخ
احة والسفر  اء للس المروج الخ

ذ.م.م
Green Meadows Travel & 
Tourism

A+B+Cعمان
ة  ام اذينة،شارع سعد بن أ وقاص‐بنا

ة الناعوري، 30/29،ام  رقم 30 ‐بنا
اذينة ال 

50044555004456gmtt@naouri.comwww.naouri.com

احة اس عودەمكتب التاج الذه للس م ال عمانGolden Crown ToursA+B+Cسالم سل
،ش المدينة المنورة،137،ط  تالع الع

555112005511202director@goldencrown.jowww.goldencrowntours.com

احة والسفر احة والسفرالسهم االخ للس عمانGreen Arrow ToursA+B+Cالسهم االخ للس
مان الطوقان،ال  ،سل  الصالح

يوجد، مجمع آدم ، الطابق 1
55288005528977fdakkak@gat.jowww.gat.jo

احة والسفر ة للس احة والسفرالفا الدول ة للس الفا الدول
Alpha International For Travel 
& Toursim

A+B+Cعمان
د  د الحم ،ع سا الشم

اند ،ط1 ف،61،عمارة س
56671005667102info@alpha‐intern.comwww.alpha‐intern.com

احة والسفر سور للس احة والسفرال سور للس عمانEagles Travel &TourismA+B+Cال
لد، ،39،وسط ال ‐ ش. الملك حس
ل ساعات  قرب البنك المركزي ‐ مقا

اسيو، ط ار 
46456404623806info@eagles.jo‐

ام الشمس احة والسفر / ا ا للس ام الشمسالرؤ احة والسفر / ا ا للس عمانVision Travel & TourismA+B+Cالرؤ
د  صل بن ع ام اذينة،الملك ف

ز،55، الع
5858322 ‐ 

0777066091
5819368

hamzeh.khashman@jordan
aviation.jo

‐

احة والسفر س للس ا احة والسفرمال س للس ا ان،40،عمانMaltrans Travel & TourismA+B+Cمال ، جابر بن ح سا 5004800الشم
06‐

5626142
amjadmuzaffar@maltrans.c
om

www.maltrans.com

احه والسفر د ع حس سارن للس عمانSareen Travel & Tourism A+B+Cطلعت ف
دهللا بن  شارع السالم (شارع ع
اد  ه، مجمع ز رواحة)،19،الراب
اس، ط2، مكتب رقم 205 الد

5535094/55532074sareen12@yahoo.comwww.sareentravel.com

احة والسفر احة والسفرالمنجد للس المنجد للس
Al Munjed Travel and Tourism / 
Creative Tours

A+B+Cعمان
 زهران،شارع زهران،95،الدوار 6، ابراج 

اعمار،ط ار 
55505555550567info@creative‐tour.comwww.creative‐tour.com

احة والسفر احة والسفرالتحدي للس عمانAL‐Tahadi Travel And Tours A+B+Cالوجدان للس
د  د الحم ،ش. ع سا الشم

سا  شومان،7،عمارة لؤلؤة الشم
56772175664180mousa@tahaditours.com.jo‐

احة والسفر كتهسمارە للس عمانSamara Travel & TourismA+B+Cفادي سمارە و
،المدينة المنورة،1،التالع  تالع الع
، مجمع النور التجاري، ط4 الشما

55425725542512rima@samara‐travel.net‐

ة / المدراء اح ثمارات الس احة والسفرمسار لالس المدراء للس
Travel Masters / Almudara For 
Travel & Toursim

A+B+Cعمان
 ، سا د ،58،شم ر بن ز ،شا د  الع

ة الحدائق از جانب 
56223455620091

holidays@travelmastersjo.c
om

www.travelmastersjo.com

احة والسفر ستال للس كهك دون الشما عمانCRYSTAL TOURS A+B+Cثامر الحورا و الط،7،ع مال جن 55106105936264 زهران،
thamer@crystaltours‐
jo.com

www.crystaltours‐jo.com

انات (ترافكس) احة والسفر واالس ينال للس
انات  احة والسفر واالس ينال للس

(ترافكس)
Yanal Travel &Toursim Housing 
/ TRAVEX

A+B+Cعمان
،محمد ع  دون الشما ع

دون جناح،32،ع
55388885534888Gmanager@travexjo.comwww.travexjo.com

احة والسفر / األصالة شار للعطالت وللس احة والسفرالمس االصالة للس
Adviser Holidays for Travel & 
Tourism

A+B+Cعمان
،وص التل،210،ط3‐  تالع الع

ــــج التجاري مجمع ار
55383255523411ahmad@advisertours.comwww.adviserholiday.com

احة والسفر  ضة للس مجموعة ترافكو القا
ة والفنادق اح ثمارات الس واالس

ضه/ االردن ل،2،عمانTravco JordanA+B+Cمجموعة ترافكو القا ف نا بن جم ،ال سا 56668665666877travco.jordan@travco.comwww.travcotravel.joالشم

احة والسفرالبوصلة للعطالت عمانCompass HolidaysA+B+Cالبوصلة للس

د  دالحم ،ش. ع سا الشم
ف،112،عمارة الفردوس، الطابق 

55610640info@compass‐holidays.netwww.compass‐holiday.netاالر 

احة و السفر ق للس احة و السفرنجمة ال ق للس عمانOrient Star travel &TourismA+B+Cنجمة ال
ل حجازي،8،التالع  ،اسماع تالع الع

ال 
55255995525826

accounting@orientstarjorda
n.net

www.orientstarjordan.net



احة والسفر / األخطبوط (تاج محل)  جت للس
قا  سا

احة والسفر عمانJTT Travel & ToursA+B+Cجت للس

ة  ة العلم ل  زهران،ش. ال
ة فندق  ل عمان، بنا ة،6،ج االسالم

ينانتال األردن، الطابق األر  كون االن
 ، سا طلب نقل موقع مؤقت إ الشم

اس، عمارة رقم 5 د هللا بن ع ش. ع

46484704648490info@jtt.com.jowww.jtt.com.jo

ا افار احة والسفر/ احة والسفرالمذهل للس ا للس افار
Amazing Travel & Tourism / 
Bavaria Travel

A+B+Cعمان
،شارع عصام  سا الشم

،1،قرب البنك العر  العجلو
،شقة 305 الرئ

065676555
06567655

7
info@bavariatours.jo; 
haitham@bavariatours.jo

www.bavatours.jo

ون احة والسفر / ال ة للس الة شذى العالم احة والسفرو ون للس عمانGlobal Travel & ToursimA+B+Cال
ل البنك  ،53،مقا ،الملك حس د  الع

المركزي
46290004629003osama@globaltravel‐jo.comWWW.globaltravel‐jo.com

احة والسفر ،49،عمانSteps Travel & ToursimA+B+Cرا فارس حمدان الجدعخطوات للس ‐46131234614123rami@stepstt.com المدينة،الملك الحس

احة والسفر ه للس احة والسفرر ة للس ون عمانRene Travel & TourismA+B+Cاإلل
ل السالم،24،خلدا،  ،خل تالع الع

مجمع الرواد التجاري، ط2
5563634‐info@rene.jowww.rene.jo

احه والسفر / عالم واحد ا للس احة والسفرالف عمانOne World Travel & ToursimA+B+Cعالم واحد للس
دهللا غوشة،1،مجمع  ،ع وادي الس
ساوي ‐الدوار السابع /ط 3/  الع

الروا 
58144665814467info@owtjo.com‐

احه والسفر احه والسفرارا للس ‐55620705562073info@yaratours.jo زهران،مكة المكرمة،7،ام اذينهعمانYara Travel &TourismA+B+Cارا للس

احة والسفر ة للس د احة والسفرالتقل ة للس د دClassic Travel & ToursimA+B+Cالتقل إر
د،الثالث ‐عمر  مدينة إر

ة زمزم المختار،26،فوق بنا
الروضة

0790585028
02‐

2739369
alitradat5@gmail.com‐

احة والسفر ق االردن للس احة والسفرط ق االردن للس عمانJordan Road Travel & ToursimA+B+Cط
جانب   زهران،وادي صقرة ‐ عرار،103،

ة 103 البنك القاهرة ‐خلف بنا
46588104658891maz@jordan‐road.comwww.jordan‐road.com

احة والسفر بالمستوى للس م الخط امل ابراه عمانLevel Travel & TourismA+B+Cعزات 
 المدينة المنورة،95، ،‐
 الروا /منطقة وادي الس /قرب دوار
لو ال

58856565856970info@level‐travel.comwww.level‐travel.com

احة والسفر احة والسفرالتناغم للس عمانTravel HarmonyA+B+Cالتناغم للس
 / ش. المودة،4،السابع/ وادي الس ،‐
ل السه

58586865858918khader@travelharmony.netwww.travelharmony.net

احة والسفر احة والسفرالمقر للس المقر للس
Al‐Maqar for Tourism and 
Travel

A+B+Cعمان
 ،10، ،عصام العجلو سا الشم

،الطابق االر  د الع
56267005626701

malzaghlawan@cozmotrave
l.com

0

احة والسفر احة والسفرالمقصورة للس المقصورة للس
Maqsura Travel &Tourism 
/Bliss Travel

A+B+Cعمان
دون الشما   زهران،القاهرة،25،ع

،الطابق 2
59337115931726

johny@blisstravelgroup.co
m

‐

احة والسفر احة والسفرطاقة الصعود للس عمانBoarding PassA+B+Cطاقة الصعود للس
،دوار،‐  المدينة المنورة،الحسي
، مكتب رقم لو، عمارة الحسي  ال
الطابق الثالث 304

58336600
bassam.qussous@boarding
passjo.com

www.boardingpassjo.com

احة والسفر احة والسفرعنوان األردن للس عنوان األردن للس
Jordan Address Travel & 
Tourism

A&B&Cعمان
ة ‐  ة سم الجبيهة عمان ‐ شارع األم

عمارة رقم 1 ‐ الطابق 3
0

Mutasem@jordanaddress.c
om

www.jordanaddress.com

ال تورز احة والسفررو ة للس ة االردن عمانRoyal ToursA+B+C+Dالمل
د هللا الحمود،1،الدوار 7 ،  شارع ع
ة ن المل  ال السهل  , مب مساف

ة االردن
58228115827602dmc@royaltours.com.jowww.royaltours.com

احه والسفر مان حس ابو عسافمكتب مرجان للس عمانMurjan Tours& Travel A+B+C+Dعطاهللا سل
د هللا غوشه،21،الدوار  ،ع وادي الس
ان  ور مجمع شع السابع،  وادي ال

التجاري، ط ار 
58222615827990murjan4@hotmail.com‐

احة والسفر احة والسفرداالس للس عمانDallas Travel & TourismA+B+C+Dداالس للس
  ،206، ،شارع الملك حس د  الع

ا ل مجمع جال مقا
56663005666308info@dallasjo.comwww.dallasjo.com



احه والسفر اەالمجد للس وم و م الم عمانGlory Tours A+B+C+Dابراه

ن  ف نا ،ال سا الشم
جوار بنك القاهرة عمان،  ل،94، جم

الطابق الثا مكتب رقم 4
056535535653553

marketing@glorytoursjo.co
m

www.gloryjordan.com

دي  احه والسفر/ هول اليوم المقدس للس
احة والسفر للس

احة والسفر عمانHoliday For Travel & ToursimA+B+C+Dاليوم المقدس للس
،شارع المدينة   الصالح
المنورة،204،عمارة سعد 4

0795555949‐
accounting@holidaytravel.j
o

‐

احة والسفر  ة للس ة السعود ل النوراالردن ج
والحج والعمرة

ل دالجل اسط رو محمد ع دال عمانJabal  Al Nour  Travel & ToursA+B+C+Dع
، خالد ابن  ل الحس ج

د،175،دوار فراس، مجمع  الول
الحسي ،ط االر 

56211195623339jordanhaj@yahoo.comwww.jabalelnour.com

ه لخدمات الحج والعمرە  كة السعود ال
احه والسفر والس

كته طارق الحتامله و
AlSaudi for hajj and umrah and 
tourism and travel

B+Dعمان
د شمس،32، فندق  ه بن ع ،ام د  الع

دو تول
46211114655550

Alsauditravel1@hotmail.co
m

www.alsauditravel.com

احة والسفر كهرفادة للس ف،99،ط2عمانRefadah Travel & TourismA+B+C+Dفاروق مراد و د  دالحم ،ع سا 56561005658557info@refadah.comwww.refadah.comالشم

احة والسفر والحج والعمرة ا للس كهبتون د و  محمد قدوس زا
Batonya Travel &Toursim Haj 
&Umrah

A+B+C+Dشارع وص التل،345،خلداعمان، 53303005373936Account@batonya.comwww.batonya.comتالع الع

احة والسفر ة للس ن احة والسفرالمس ة للس ن المس
Global Travel Center 
GTCA+B+C+Dعمان

د وص التل  ،شارع الشه تالع الع
،105،الجاردي ،ط5

55360660reservations@gtc‐jo.comWWW.GTC‐JO.NET

احة والسفر والحج والعمرة د الغاليي للس ل اسعد الغاليي ول د جم ول
Waleed Al Glghalayini Travel & 
Tourism

A+B+C+Dعمان
،ش. االم هاشم بن  دون الجنو ع

دون مجمع ما  الحس ،21،دوار ع
الزا

59292555929256
basim@alghalayinitravel.co
m

www.alghalayinitravel.com

احة و السفر ة البوادي للس كهاطي س و م ابو دعا عمانTeebah Al Bawadi A+B+C+Dر
ا  ة ران لح،ش المل  ص

ل  ، مقا دهللا،424،ال ال الع
ة بنك القاهرة عمان، فندق طي

53433255343116teebah99@hotmail.com‐

احة والسفر و الحج والعمرة ار العطالت للس عمانAsrar Holidays Travel & TourismA+B+C+Dفراس جمال جابر حسنأ
، خالد بن  ل الحس ج

ج الحس , ط  د،197،مجمع ب الول
ار 

56810955681094info@asrarholidays.comwww.asraholidays.com

احه والسفر مس للس دارت مان المساع اب سل ل ذ عمانArtemis Travel & TourismA+B+C+Dخل
،المدينة المنورة،220،دوار  تالع الع
كه،ط 1، مكتب رقم  الواحه مجمع ال

108‐109
55302265523151artemisjordan@orange.jo‐

احه والسفر ب للحج والعمرە والس موا
احه  ب للحج والعمرە والس موا

والسفر
Mawakeb Hajj & Umrah & 
Travel & Tourism

A+B+C+Dعمان

ح  ة،ع نص ف  الص
ل مخابز  ة‐مقا ف الطاهر،25،الص

اصات ‐ د الح د الحم السفراء‐مجمع ع
ط 2

58145455811583info@mawakebtours.comwww.mawakebholidays.com

احة والسفر والحج والعمرة كهالقرعان للس ث القرعان و غ
Al Qura'an For Travel & 
Tourism / WOW Travel and 
Tourism

A+B+C+Dعمان
،ش .حس  وادي الس

ل البنك االه  ر،85،مقا ص
065818940

06586548
0

info@wowtravel‐jo.comwww.wowtravel‐jo.com

احة والسفر دة للس احة والسفرصحارى الجد دة للس صحارى الجد
New Sahara For Travel & 
Toursim

A+B+C+Dعمان
،مكة المكرمة،148،ام  تالع الع
، ط ار  السماق،  الصالح

خلدا
55090005533232zaid@kirresh.com0

احة والسفر عمانPlaza HolidaysA+B+C+Dالزا للعطالتالزا للعطالت والس
د  دالحم ،ع سا الشم

نا/ عمارة البنك  ف،26،مجمع ن
االسال 

56507215650722info@plazaholidays.comwww.plazaholidays.com

احة والحج والعمرة ف للس احة والسفرال فات للس عمانHoners For Travel & ToursimA+B+C+Dال
ل  ،28،مقا ا ابو ما ل ،ا سا الشم

ا الثقا  مركز ه

5659696/56
76882/5659
560/565956

1

5676729
yazeed.hamdan@honorsjo.
com

‐

احه والسفر احه والسفرجفرا للس عمانJafra Travel & Tourism A+B+C+Dجفرا للس
ل  ،المدينة المنورة،259، مقا تالع الع

اسم  ش ابن الهيثم ،مجمع ال مس
،ط4

55337005522500jafra@jafratravel.comwww.jafratravel.com



احة والسفر جالد وابو صوفةالمركب للس
Al Markib Tourism & Travel / 
Utt Unlimited Travel

A+B+C+Dعمان
،ش. وص التل ‐  تالع الع

، مجمع  الجاردنز،109،التالع ال
، مكتب رقم 5 ، ط االر حمادە سن

55605625560563info@utt‐jo.comwww.utt‐jo.com

الء المالحة والشحن  عة القصوى لو ال
احة والسفر والحج والعمرة والس

الء المالحة والشحن  عة لو ال
احة والسفر والحج والعمرة والس

Speed for Shipping 
Agents,Shipping,Tourism,Travel,
Pilgrimage and Umrah 
COMPANY

A+B+C+Dعمان

ح  ة، اض المدينة ال
جانب مدارس  ، د،الع الشه

، مكتب رقم 3 سفورد، مجمع الع ا
50502015050801hiba@speedjordan.comwww.speedjordan.com

احة والسفر ثمارآجام للس عمانAjam Travel & TourismA+B+C+Dمجموعة آجام للتجارة و االس
،محمد سالم  تالع الع

دي،7،الجاردنز، تالع الع  الجن
ال 

56656665666393
essamalshaer@ajamgroup.c
om

www.ajmatours.com

احة والسفر والحج والعمرة لد األم للس اەال احمد ابو محفوظ و
Al Balad Al Ameen Travel & 
Tourism / Prestige Travel & 
Tourism   

A+B+C+Dعمان
‐، ،110،  شارع الدستور ‐  االخ
در /  نزال ‐الطابق  االخ منطقة 
1

43816164388686info@albaladalamen.comwww.albaladalamen.com

احة والسفر احة والسفراراك للس ،49،عمانArak Travel & TourismA+B+C+Dاراك للس ل مان النا ،سل د 56875655687565info@araktours.comwww.araktours.com الع

احة والسفر والحج والعمرة دطوارق للس ح زا عزالدين حمدان و
TAWARIQ TRAVEL AND 
TOURISM HAJJ AND UMRA

A+B+C+Dعمان
،ش. مكة،150، الصالح  تالع الع

‐ مجمع الحسي رقم 152
55487815548784Account@batonya.comwww.batonya.com

احة والسفر والحج والعمرة احة والسفر والحج والعمرةكرفان للس عمانCaravan Tours&TravelA+B+C+Dكرفان للس
ة،  ف ارس،8،ص ة،شارع  ف  الص

مجمع غالب ابو عبود‐طابق 1
58282825828284g.m@caravanjo.comwww.caravanjo.com

احة والسفر / الجود ،145،عمانAl Jude Travel & TourismA+B+C+Dالجود للحج والعمرةاالض للحج والعمرة والس ،الملك حس د ‐4646300 الع
jalal.khashman@aljudetrav
el.com

‐

احة والسفر سامة للس م حرب وسلطان مصط االب الزرقاءSmile Travel & TourismA+B+C+Dابراه
ل مطعم ابو كرم،‐ الملك طالل،‐،مقا
الوسط التجاري

05/3982021
06‐

5531024
sultansmile88@gmail.comwww.smiletravel.jo

احة والسفر كتهمكتب االمل للس الزرقاءAl Amal Travel & TourismA+B+C+Dع عفانه و
جانب مشاوي  الزرقاء،الملك طالل،‐،

رم ل مطعم ابو ا النواس‐مقا
4799222‐essa.afaneh@alamaltt.comwww.alamaltt.com

موند احة و السفر/دا ق الماس للس احه والسفرب موند للس دا
DIAMOND TRAVEL AND 
TOURISM

A+B+C+Dعمان
،63،الطابق 2 ل مان النا ،سل د  الع

دة الل
065693322/
065693321

00962656
93323

info@diamonddmc.comwww.diamonddmc.com

احة والسفر والحج والعمرة دهللا احمد القرعانمالك للس خالد ع
Malak for Tourism and travel 
And Haj and Umrah / WOW 
Travel and Tourism

A+B+C+Dعمان
ج الحمام،الشارع الرئ ،،شارع   م

االم غازي، مب البنك االسال ‐ 
الطابق االول

57167805716780info@wowtravel‐jo.comwww.wowtravel‐jo.com

احة والسفر فان للس ادر عمانRefan Travel & TourismA+B+C+Dابو زناد و ع
ارس،13،الطابق  ة،ش  ف  الص

الثا /204
5814949/58

14945
5814942firas@refantravel.comwww.refantravel.com

احه والسفر ش للس احه والسفرال ش للس ،ش.الملك حس ،264،عمانNashmi Travel&TourismA+B+C+Dال د 50034005003414ask@nashmi.travelwww.nashmi.travel الع

احه والسفر احه والسفربروتوكول للس عمانProtocol Travel and Toursim A+B+C+Dبروتوكول للس
ة،حس  ف  الص

ل  االت مقا العظمات،16،شارع الو
ة الدخل

58686405868639info@protocol‐travel.comwww.protocl‐travel.com

احة والسفر والحج والعمرة انه للس كتهالسند دهللا القرعان و ع

AlSandyanih Travel &Toursim 
and Haj 
and Umrah / WOW Travel and 
Tourism

A+B+C+Dعمان
 ،الدوار السابع،85،الدوار السابع،‐
ة، مجمع رائد ة األردن جانب المل  
خلف

58272725865480info@wowtravel‐jo.comwww.wowtravel‐jo.com

احة والسفر احة والسفرمليون للس عمانMillion Travel &ToursA+B+C+Dمليون للس
د  د الحم ،ع سا الشم

د  ف،91،الع
56534445653440INFO@MILLIONJO.COMWWW.MILLIONJO.COM

احة والسفر والحج والعمرة مان للس ــــج اال كهار س عمار و  محمد ا
Areej Aleiman For Travel & 
Tourism‐HAJJ&UMRAH

A+B+C+Dعمان
لو  ،وص التل ،64،مجمع  تالع الع

جل التجاري  مكتب 103 ا
56725255672528

g.manager@areejaleiman.c
om

www.AREEJALEIMAN.COM



احة والسفر مونت للس احة والسفرف مونت للس عمانFairmont Travel& ToursimA+B+C+Dف
د  د الحم ،ع سا الشم

ف،10،مجمع مطالقة سن  ع 
ح ناص

56655770
ACCOUNTING@FAIRMONTT
OURS.COM

FAIRMONTTOURS.COM

احة والسفر احة والسفرما وراء السفر للس عمانBeyond TravelA+B+C+Dما وراء السفر للس
 زهران،عرار،231،وادي صقرە

56500055659005
Nancy.Dabbas@beyondtrav
eljo.me

www.beyondtraveljo.me

احة والسفر ا للس اس احة والسفرا ا للس اس عمانAcacia Travel & TourismA+B+C+Dا
،ش. المدينة  تالع الع

المنورة،269،مجمع نور التجاري/ بنك 
القاهرە /ط5

55120405512046umra@acacia2travel.comwww.acacia2travel.com

احة والسفر ك للس احة والسفربوت ك للس عمانThe Travel BoutiqueA+B+C+Dبوت
 زهران،زهران ،157،المنطقة: ام اذينة 

/  الرضوان
58291115829113

zafer@ttbjo.com; 
nada@ttbjo.com

www.ttbjo.com

احة والسفر والحج و العمرة م للس الحك
احة و السفر و الحج و  م للس الحك

العمرة

Al Hakeem Travel And 
Tourisem And Pilgrimage and 
Umrah 

A+B+C+Dعمان
دون، مجمع،‐ ، ع د،نور سن  شارع ار
، الطابق االول .نور سن

58134320info@alhakeemtours.com‐

احة والسفر والحج والعمرة ه للس وف كتهال عمانAl Kufiyah Travel A+B+C+Dمحمد الع و
ة بن شمس،8،عمارة لؤلؤة  ،ام د  الع

د ط االر  الع
46362624636263info@alkufiyah.comwww.alkufiyah.com

احة  ة للس ة للسفر / االجنحة الح الح
قا  والسفر سا

احة  اجنحة السفر الحديثة للس
والسفر

Exclusive TravelA+B+C+Dعمان
،شارع االستقالل‐ عرجان‐  د  الع

اب،19،مجمع  السالم ‐ قرب  شارع زر
ش االستقالل مس

0798888622‐
reservation@exclusivetrave
l.com.jo

‐

احة والسفر ار للس احة والسفرشه ار للس عمانShahriar Travel & Tourism A+B+C+Dشه
 بركة،الجاردنز ،72،مجمع رائد 

التجاري 
تالع الع 

56396005697600
shahriartravel.jo@gmail.co
m

‐

احة والسفر س للس احة والسفربرادا س للس عمانParadise Travel & Tourism A+B+C+Dبرادا
مري،3،ام   زهران،حسام الدين الق

55228885522888Eyas@paradisejo.com www.paradisejo.comاذينه ال ‐ سوق الذهب 

احة والسفر ا للس احة والسفرك ا للس عمانCuba Travel and TourismA+B+C+Dك
 شارع مكة ،145،ط1، مكتب رقم،‐
101 + 102

55000150ibrahim@cuba‐fly.com‐

احة والسفر كهنيوتن للس عمانNewten Travel & TourismA+B+C+Dوسام عرفات و
،وص التل،96،الجاردنز،  تالع الع

مجمع رقم 96 جوهرة الجاردنز، 
الطابق االول، مكتب 304.

4640540‐info@newtentours.comwww.newtentours.com

احة والسفر / الماس زارا د للس احة والسفرز الماس زارا للس
Almas Zara Co. for Travel and 
Tourism

A+B+C+Dعمان
د  الدوار السابع ،العز بن ع

، مجمع رائد  السالم،11،وادي الس
ة ة االردن ل مب المل خلف مقا

0799039993susanf2010@hotmail.com

احة فانا للسفر والس احةن فانا للسفر والس عمانNirvana Travel & TourismA+B+C+Dن
ة  ،شارع االم دون الشما ع

دس التجاري. سمة،221،مركز ب
5922333‐info@nirvanatt.jowww.ntravel.ae

احة والسفر/ القناص لة للس د احةالخطة ال عمانPlan‐B Travel & TourismA&B&C&Dالقناص للس
ام اذينة شارع مكة الطابق ال3، فوق 

بنك صفوة.عمارة رقم 81
5541666gm@planbtourism.comwww.planbtourism.com

احة والسفر احة والسفربرشلونة للس عمانBarcelona Travel & TourismA&B&C&Dبرشلونة للس
عمان شارع مكة عمارة 142 ام السماق 
جانب تقاطع الحرم (دوار   ، الشما

، طابق 3 ا سام ع لو)، مجمع  ال
55146605514665

info@barcelonatraveljo.co
m

احة والسفر والحج والعمرة ستول للس ب
احة والسفر والحج  ستول للس ب

والعمرة
Bristol Travel & TourismA&B&C&Dعمان

د هللا غوشة   وادي الس شارع ع
عمارة 46

7913132175930380
info@bristoljo.com; 
n.darwazeh@bristoljo.com

0

احة والسفر والحج والعمرة الصفوة للس
احة والسفر والحج  الصفوة للس

والعمرة
Al Safwa Travel & TourismA&B&C&Dعمان

ة،  ، القادس ل الشما فة الج الرص
رامة التجاري (مب الدفاع  مجمع ال

المد )، طابق 3.
7893473130

Alsafwa.mohammad@gmai
l.com

احة والسفر احة والسفرام للخدمات الس ام للخدمات الس
Om for Travel & Tourism 
Services LLC

A&B&C&Dعمان
 ،QJ Center ،منطقة الدوار السابع

د هللا  ، مكتب 3 شارع ع الطابق الثا
غوشة عمارة 44

7777405050
gaurav.kapoor@satgurutrav
el.com

www.satgurutravel.com



احة والسفر احة والسفرا اين للس سمة ، رقم 24عمانWhere To Travel &TourismA&B&C&Dا اين للس ة  622250520عمان، شارع االم
s.nafesh@wheretohoneym
oon.com

0

احة و السفر كهابو عناب للس ،71،عمانAbu Annab Travel & TourismA+B+Dمحمد ابو عناب و  ل مان النا ،سل د 9/56981285698129info@abuannabtours.comwww.abuannabtours.com الع

عدنان ع حمد الزع المل للحج والعمرە
ALMULABBI For Haj Travel 
&Toursim

A+B+Dعمان
،شارع وص التل ،341،ط2  تالع الع

مكتب 6
خلدا

55111135510950
Mashal@mulabbitours.com
.jo

www.mulabbitours.com.jo

احة ه للس احةاألهل ه للس األهل
National Tours / Donner& Adler 
D&A

A+Cعمان
دالسالم،12،  ،العز بن ع وادي الس

السهل
5885025/26 
‐ 5885033/4

0bater@nationaltours.cc‐

احة د للس ا دمؤسسة  ا د  ا ل  اس خل عمانKayed Tours A+Cورثة 
د هللا غوشه،38، مجمع،  شارع ع

الحسي 
58509095868055wael@kayedtours.comwww.kayedtours.com

احة ل وها حسنمكتب رمادا للس لدعمانRamada ToursA+Cن ،39،وسط ال 46390504659205 المدينة،الملك حس
nabil@ramadatours.com; 
hani@ramadatours.com

www.ramadatours.com

احة والسفر قيون للس مكتب ال
ة  اح ثمارات الس قيون لالس ال

ة المحدودة المسؤول
The Orientals Travel Services  A+Cعمان

د بن  دالحم ،ش ع سا الشم
س،22، اد

56076095683876Orientals@otigroup.comwww.otigroup.com

احة والسفر هالمغامرة للس اح ثمارات الس عمانAdventure Travel and TourismA+Cالروا لالس
دهللا بن  ،ش. ع تالع الع

ة،  الروا ‐ مجمع  رواحة،21،الراب
ة لؤلؤة الراب

55410005535706info@adventure.jowww.adventure.jo

احة والسفر اريرمال للس مان الح عمانRimal Travel & TourismA+Cرافع الطاهات وا
،المدينة المنورة،242،ب  تالع الع
ج الواحة وج الجامعة , مجمع 

سعد 1، ط3
55118355511820rimaltours@nets.com.jowww.rimaltours.com

احة والسفر ادين للس هالم ب ام قمح ،الملك حس ،143،عمانAl‐Mayadeen Travel & TourismA+Cام لب د 46505024650502 الع
amin_qamhia@hotmail.co
m 

‐

احة والسفر / مونتانا ا للس احة والسفرل ،وص التل ،15،عمانMontana Travel & TourismA+Cمونتانا للس 55101985510179info@montana‐jo.comwww.montana‐jo.comتالع الع

احة  مؤسسة أنوار الدلة للحج والعمرة والس
والسفر

كه محمد حمدان و
Anwar Al Dallah Travel & 
Tourism

A+C+Dعمان
ل  ،222،مقا ،الملك حس د  الع
ش االسال ‐عمارة عقاركو  المس

،ط5
56997245659988

o.farahn@anwaraldallah.co
m

‐

احة والسفروالحج والعمرە ة للس ا كة ح
احة والسفروالحج  ة للس ا كة ح

والعمرە
Hikaya Al Dallah Travel & 
Tourism

A+C+Dل الحس ، ب السبع، رقم 27عمان 568730568730info@hiakayajo.com0ج

احة والسفر والحج والعمرة الة الفرسان للس سو ا م  عمانAl Fursan Travel & Tourism A+Dجمال عادل ابراه
د  د الحم ،ع سا الشم

ماوي، الطابق  ف،114،مجمع ال
، مكتب رقم 1 االر

56557375666535
Alfursan_umrah@hotmail.c
om

‐

احة و السفر ة للس اء العالم كهاال عمانAl Isra`a Intl Travel & TourismA+Dبهجت حمدان و
ل  ،222،مقا ،ش. الملك حس د  الع

ادە‐ الطابق الخامس مكتب3 الق
56522805652285info@israa‐int.jo0

ة / المناسك اح ةمؤسسة الخ للخدمات الس اح ة  للخدمات الس المناسك الدول
Al‐Manasek Int. Tourism 
Services Co

A+Dعمان
ل  بو،58،الدوار االول،  مقا  زهران، ال
ة،ط1 ة السعود اب الرئ للقنصل ال

46550304655054
m0795555512@hotmail.co
m

0

احة والحج والعمرة احة والحج والعمرةالروائع للس عمانWonders Travel & Hajj &UmrahA+Dالروائع للس
جانب  ،الجاردنز ،185، تالع الع

النعمان مول ط4
5541600‐Wonders‐jo@hotmail.com‐

احه والسفر سان للس د الوهاب عواد ع ب عمانBissan Travel & TourismA+Dخالد ع
،51،مجمع  ل مان النا ،سل د  الع

العدل التجاري
56773245677326bissantravel@hotmail.com

احة والسفر ة للحج والعمرة والس اەالرا الزرقاءAl Raya Travel & TourismA+Dمحمد محمود ع درادكه و
 قاسم بوالد،91،الوسط التجاري ، ،‐
ل جامع العرب الحس , مقا

053963353
05393331

3
ALRAYA06@hotmail.com‐

احة والسفر  مشاعر العاصمة المقدسة للس
والحج والعمرة

احة  مشاعر العاصمة المقدسة للس
والسفر والحج والعمرة

Mashair Al Asema Al 
Moqadasah For Travel & 
Tourism

A+Dعمان

،وص التل،84،الجاردي ،  تالع الع
جانب  ، مكتب404 ، الطابق االر

اع مسجد الط
كة  ال

065691916‐ 
065691917 

06569950
0

jamal@mashair‐jordan.comwww.mashair‐jordan.com



احة والسفر احة والسفرركن االصالة للس ركن االصالة للس
Rokon Alasala 
Travel&Tourism&Hajj&Umra

A+Dعمان
،139،قفاف  ،الملك حس د  الع

سن 
46290904629091info@asala‐group.com‐

احة ة للس كتهالعطلة االردن ‐5529444 أم السماق،مكه،164،ط4عمانJordan Holidays TravelB+Cع الرواشدة و 
jordanholiday@yahoo.co.u
k

www.jordanholiday.com

احة والسفر ع عمان للس
محمد محمود وعودة محمود عودة 

د هللا ع
Ain Amman Travel&TourismB &Cعمان

تالع الع شارع وص التلعمارة 
الجوهرة 96

7995260558E+08info@ainamman.comwww.ainamman.com

احه كهالحوت للس عمانWhale Travel B+Dعماد الحسي و
 ، ،وص التل،99،الجاردي تالع الع

ط1

5513628 / 
5527923 / 
5519205

5533175whale@flyjordan.com.jo‐

احة والسفر والحج والعمرە فه محمود الغزاويمؤسسة الغزاوي للس محمد خل
Al Ghzawi Foundation Travel & 
Tourism

B+Dد إر
،الزحراوي،  د،شارع الهاش مدينة إر

ط ار 
ة ة الشمال غان الهاش /المص

02‐7277020
02‐

7277020
a.lgzawi2012@yahoo.com‐

احه والسفر والحج والعمرە د حجاتحجات للس ا عمانHajjat TourB+Dطالل ع 
د  ا الع ه ران لح،شارع المل ص

اشا لة، ع ال هللا،429، الفض
53449935353509

accounting@hajjattours.co
m

www.hajjattours.com

حاء للحج والعمرة كهالف اب و مال ابو ذ دFaihaa Hajj & UmraB+Dمال  إر
 شارع وص التل/ المعارض،0،ش،‐
المعارض

02/7261021
02/72610

23
Faihaa_umra@yahoo.com0

احة والسفر د الهادي حمادالعدنان للحج والعمرة والس ار ع د الج د ع عمانAl Adnan Travel & TourismB+Dا
ة  د شمس،8،بنا ه بن ع ،ام د  الع

د الطابق االر . لؤلؤة الع
46407734640773al_3dnan@yahoo.com‐

احة و السفر والحج والعمرة د للس العم
احة و السفر والحج  د للس العم

والعمرة
Al Ameed Travel & Tourism. 
Haji&Umrah

B+Dعمان
ة نور،94،عمان ،ش  ،المل سا الشم

ة 94،ط  دة، بنا ل الل ة نور، ج المل
1

56772215677992info@alameedtours.comwww.alameedtours.com

احة والسفر ش للحج والعمرة والس كتهق ة و سام المعال
Quraish For Hajj& Umra&Travel 
and Tourism 

B+Dعمان
،الملك حس بن طالل،171،  د  الع

دو ل فندق تول مقا
46598160quraish2013@yahoo.com‐

احة والسفر والحج والعمرة كهمكتب التفاؤل للس اسامة العتلة و
Optimism for 
Tourism,Travel,Hajj, Umrah

B+Dعمان

ل  ،وص التل،101،مقا تالع الع
ة رقم 101، مجمع  ي المركزي، بنا ج
اع سن مكتب رقم 304، الطابق  الط

الثالث

56754774655581optimismjo@hotmail.com

احة والسفر مخلص عوض محمود الصماديانوار عجلون للحج والعمرة والس
Anwar Ajloun for TRAVEL 
&Tourism Hajj and Umrah

B+Dعجلون
عاج،‐ لد – شارع ال عجلون،وسط ال

لد ،وسط ال
026422235

02642223
5

anwarajloon@hotmail.com‐

احة والسفر/ المؤذن  ة للحج والعمرە والس تلب
قا  سا

اس العودة  اە/  سالم الغانم و
قا  كته سا هللا و

Talbeyeh Travel & TourismB+Dد إر

لواء الرمثا،خط الشام /قرب الدوار 
،‐،الرمثا /خط الشام/قرب  الرئ

الدوارالرئ 
ال الجنو 

027381619
02738161

9
talbiah2016@gmail.com‐

ة للحج والعمرة ار الذهب ة للحج والعمرةد ار الذهب د
Alaa for Hajj ‐ umrah ‐Travel & 
Toursim services

B+Dعمان
د  ت ع ة ب ،ام د  الع

، مجمع لؤلؤة  ل الحس شمس،12،ج
د , ط1 الع

56022224633055acc1@mawakebhotels.com‐

ل الفنادق شغ ة الدارة و ة السعود ب االردن موا
ة الدارة  ة السعود ب االردن موا

ل الفنادق شغ و

Jordan Saudi Arabian Mawakeb 
For the Management And 
Operation Of Hotels 

B+Dعمان

ع من  ل سالم المتف ،خل تالع الع
شارع المدينة المنورة،89،التالع 

ارفور مجمع الق 2  ل  ، مقا الشما
التجاري الطابق الثالث

56232225623223acc1@mawakebhotels.com‐

احة والسفر ل عمان للس احة والسفرأص ل عمان للس عمانAseel Amman Travel & TourismB+Dأص
ل  ،الملك حس ‐ ج د  الع

دە/ قرب  ل الل دة،165،ج الل
عمارة الصايغ

46555814655581
info@aseelammantravel.co
m

‐

احة والحج والعمرە د الوهابسدن للس اد ع دالوهاب وا عمانSadan Travel & tourism B+Dايهاب ع
د شمس،8،مجمع  ة بن ع ،ام د  الع

د مكتب 207 لؤلؤة الع
46228124622812q.almashn@gmail.comwww.sadantours.com

ة / عبق الفصول  ثمارات الفندق القمة لالس
احة والسفر للس

ثمارات  ة لالس الفصول الذهب
ة الفندق

Golden Seasons B+Dعمان
ت شمس ،14،مجمع  ة ب ،ام د  الع

د مكتب 8 ط1 لؤلؤة الع
5602222‐acc1@mawakebhotels.com‐



احة والسفر در زهرانالخط االول للس عمانFirst Line Travel & TourismB+Dاحمد فوزي 
،ش. وص  تالع الع

التل،116،الجاردنز، مجمع الزامل 
شة والن

56666165666616Firstline2020@outlook.com0

احة والسفر ل للس كهالس ادە و عمانAl Sabeel Travel & ToursC+Dمعتصم ز
، ب السبع،6،مجمع  ل الحس ج

الوفاء
0656996695699669info@alsabeeltravel.com0

ةالدقاق للعطالت اح ثمارات الس ة لالس ون 55339755524677سعد بن ا وقاص،37،ام اذينة ،ط1،عمانDakkak HolidaysC+Dال
accounting@dakkakholiday
s.com

www.dakkakholidays.com

احة والسفر كههوازن للس مال و عمانHawazen Travel & TourismC+Dمنذر 
م الحاج  دالرح ة،ع ف  الص

 ، ادر وادي الس محمد،مجمع 2،ب
ا مول مجمع الواحة 2 ل جال مقا

00info@hawazentravel.com0

احة والسفر والحج والعمرة ن للس حانالذا دهللا محمد ر محمد ع
Al Thakereen Travel  & Tourism 
/Fun Day Travel and Tourism  

C+Dعمان
ل  ،240، ج ، الملك حس د  الع

كة جت جانب   ، الحس
56662625666262Info@althakereen.com‐

احة والسفر والحج والعمرە اەالغاليي للس احمد الغاليي و
Ahmed Al‐Ghalayini & Partner 
Company

C+Dعمان
،ش. حس  وادي الس

ادر  ،ط ار  ر،21،الب ص
5866566 ‐

basim@alghalayinitravel.co
m

www.alghalayinitravel.com

احة والسفر لخسابيح للحج والعمرة والس ل ت د الرحمن احمد خل الزرقاءTasabeeh  For Travel & TourismC+Dع
دة، مجمع،‐  شارع 36،61،الزرقاء الجد
سامح التجاري

05‐3856030
05‐

3856040
Tasabeeh.12@gmail.com0

احة والسفر والحج والعمرة /  ت للس زوار الب
ار المقدسة الد

احة والسفر والحج  ت للس زوار الب
والعمرة

Zwar Albit Travel & Toursim / 
HolyLand

C+Dالمدينة المنورة،225عمان، ‐55239395523938alkurdi.mo@gmail.comتالع الع

احة والسفر والحج والعمرة ق الهدى للس
احة والسفر والحج  ق الهدى للس

والعمرة
Yaqeen TravelC+Dش.مكة،1،603عمان، info@yaqeen.travelwww.yaqeen.travel‐065533044تالع الع

احة والسفر احة والسفرروتانا للس عمانRotana Travel & TourismC+Dروتانا للس
،الجاردنز وص التل،  تالع الع

109،مجمع حمادة التجاري
 5544414‐gm@travelrotana.com‐

احة والسفر شان للس احة والسفرالن شان للس عمانAl Neshan Travel and TourismC+Dالن
د شمس،8،عمارة  ة بن ع ،ام د  الع

د  لؤلؤة الع
46311550muhannad@alneshan.com0

احة  احة والسفر / قيثارە للس اب للس ال
قا والسفرسا

عمانAl‐Captain Travel & ToursC+Dالطردي وقموم
د وص التل،41،  ،الشه تالع الع

ب التجاري، الطابق  كة، مجمع ي ال
الخامس، مكتب 7

5603033‐alcaptain.vip@gmail.com‐

احة والسفر ل للس احة والسفرالوك ل للس عمانAl Wakeel Travel & TourismC+Dالوك
ل الحس شارع ب السبع مجمع  ج

ل البنك العر . الوفاء، مقا
56996695699669info@alsabeeltravel.com

ة اح ثمارات الس دا لالس ةفلور اح ثمارات الس دا لالس عمانFlorida Travel & TourismC+Dفلور
جانب  ة بن شمس  د  شارع ام الع

د اسواق الف
7862272070gm@floridatoursjo.com‐

احة والسفر احة والسفركراون للس ةعمانCrown Travel & TourismC+Dكراون للس ة سم ة شارع األم ف 40068970info@crown‐tourism.comwww.crown‐tourism.comالص

احة والسفر ار للس احة والسفرالط ار للس عمانPilot Travel & TourismC+Dالط
شارع وص التل مجمع الرضوان 

التجاري/ الطابق االول. عمارة رقم 125
55110110gm@pilottraveljo.comwww.pilottravel.com

احة والسفر ال للس احة والسفرشط ا ال للس عمانAyla Beach Travel & TourismC+Dشط ا
، شارع وص التل ، عمارة  تالع الع

رقم 111
655291110info@ayla‐beach.com0


