
                                     

 

NİYAZİYE VAKFI 

EMİN HOCAMIZLA BİRLİKTE 2016 BAHAR UMRESİ PROGRAMI 

12 ŞUBAT CUMA Cidde’ye hareket. Mekke’de otele yerleşme ve  1.UMRE 

14 ŞUBAT PAZAR Tenim‘den  2.UMRE 

16 ŞUBAT SALI Mekke-i Mükerreme‘de bulunan ziyaret yerlerinin gezilmesi 

19 ŞUBAT CUMA Curana‘dan  3.UMRE 

21 ŞUBAT PAZAR Hudeybiye’den  4.UMRE 

23 ŞUBAT SALI Mekke’den  Medine’ye hareket ve Medine‘de otele yerleşme 

27 ŞUBAT CUMARTESİ Medine-i Münevvere’de bulunan ziyaret yerlerinin gezilmesi 

02 MART ÇARŞAMBA Türkiye’ye dönüş (Medine Havaalanından) 
 

 

PASAPORT SON TESLİM TARİHİ: 23 OCAK 2016 

 

EKONOMİK KONAKLAMA (SERVİSLİ) NORMAL KONAKLAMA (3 YILDIZ) 

MEKKE OTEL: KEMAL PLAZA 3.500 m (Servisli-3 Yıldız) 

MEDİNE OTEL: RAWDET MÜBARAK  50 m 

2 KİŞİLİK ODA: 1.475 $ 

3 KİŞİLİK ODA: 1.400 $ 

4 KİŞİLİK ODA: 1.300 $ 

MEKKE OTEL: ALSARAYA EMAN 300 m 

MEDİNE OTEL: RAWDET MÜBARAK 50 m 

2 KİŞİLİK ODA: 1.900 $ 
 

3 KİŞİLİK ODA: 1.700 $ 
 

4 KİŞİLİK ODA: 1.550 $ 
 

 

NİYAZİYE VAKFI İRTİBAT: 0312 433 02 69 – 0533 685 64 65 

UZMAN TURİZM İRTİBAT BÜROLARI 

ANKARA: Hükümet Cad. Oğultürk İşhanı No. 5/28 ULUS-ANKARA TEL: 0312 309 48 53 

İSTANBUL: Akdeniz Cad. Pınar Apt. No. 21 FATİH-İSTANBUL TEL: 0212 491 17 17   

ANTALYA: Güvenlik Mah. 278. Sok. Sevin Köşe Apt. No. 1 ANTALYA  TEL: 0242 344 39 00  

DETAYLI BİLGİ 

www.niyaziyevakfi.org.tr 
  

http://www.niyaziyevakfi.org.tr/


VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

 En az bir yıl geçerlilik süresi olan 
pasaport. 

 45 yaş altı eşler için vukuatlı nüfus kayıt 
örneği (aslı) ve evlenme cüzdanı fotokopisi. 

 45 yaş altı yalnız giden bayanlar için 
mahreminin yakınlık derecesini belirten 
nüfus idaresinden akrabalık belgesi (vukuatlı 
nüfus kayıt örneği), noterden taahhütname 
ve muvafakatname alınması gerekmektedir. 

 Muvafakatname Örneği: Noterden 
yapılacak; Eşim, Kızım, Kız kardeşim Ayşe’nin 
babası, öz dayısı, öz amcası, MEHMET ile 
birlikte Umre’ye gitmesine muvafakat 
ederim. 

 Taahhütname Örneği: Noterden 
yapılacak; Kızım, Gelinim, Öz teyzem, öz 
halam, Ayşe’yi Umre’ye götürüp getireceğimi 
taahhüt ederim. 
 
BEBEK ve ÇOCUK TUR ÜCRETLERİ: 

 00-02 YAŞ 190 Dolar 

 03-05 YAŞ 700 Dolar 

 06-11 YAŞ 950 Dolar (ilave yatak 
alınmazsa) 

 06-11 YAŞ / İlave yatak istenirse tur 
ücretinden 150 Dolar indirim yapılır. 
 

HEDİYELERİMİZ: 

 2 Adet seyahat çantası (Bir adet büyük, 
bir adet küçük) 

 Umre rehber kitapçığı 

 5 litre zemzem  
 
İPTAL ŞARTLARI: 

 Vize alındıktan sonra yapılan iptallerde 
135 Dolar alınır. (Diyanet, TÜRSAB ve vize 
masrafları için) 

 Uçak bileti kesildikten sonra iptallerde ise 
Suudi Hava Yolları için 350 Dolar, THY için 
390 Dolar alınır. 

 Hareket tarihinden bir hafta evvel yapılan 
iptallerde 2 gecelik Now Show (otel)  ücreti 
alınır. 

 Yurt dışına çıkışından itibaren 
misafirlerimiz herhangi bir sebeple erken 
dönmek istediklerinde (Otel, uçak, vize ve 
diğer hizmetler için ödemeler önceden 
yapıldığı için) ücret iadesi yapılmaz. 

 Fiyatlarımız Dolar cinsindendir. 
 
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 Öğle yemekleri  

 Extra harcamalar 

 Yurt dışı çıkış harcı (15 Türk Lirası) 

 
 

  



2016 YILI BAHAR UMRESİ DUYURUSU 
Bu seneki Bahar Umresine UZMAN TURİZM Şirketi ile gidilecektir. Umre seyahatimizin süresi 11 gece 

Mekke, 8 gece Medine konaklamalı olmak üzere 20 gün’dür. Mekke’de ALSARAYA EMAN (3 yıldızlı/300m. 
mesafede) otelinde, Servisliler ise, KEMAL PLAZA (3 yıldızlı/3.500 m. mesafede) otelinde, Medine’de ise 
hem yakın otelde hem de servisli otelde kalanların tamamı RAWDET MUBARAK (3 yıldızlı/50 m. mesafede) 
otelinde kalacaklardır. Sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri Alsaraya Eman otelde açık büfe, Kemal Plaza ve 
Rawdet Mubarak otellerinde tabldot olarak verilecektir.  

Uçuşlar Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya Havalimanlarından herhangi bir ek ücret talep edilmeden 
olacak ve dönüşlerde de umreciler hareket etmiş oldukları aynı havalimanına getirileceklerdir. Çorlu’dan 
umreye katılacaklar herhangi bir ek ücret talep edilmeden otobüsle havalimanına  getirilecekler ve dönüşte 
de aynı şekilde Çorlu’ya otobüsle götürüleceklerdir. Diğer illerden umreye gidecekler ise bulundukları 
illerden uçakla uygun olan havalimanına transfer edilecekler ve dönüşte de aynı şekilde gelmiş oldukları 
illere transfer edileceklerdir. Aynı ilden gidecek umrecilerin tamamı aynı uçakla götürülecektir.   

Grubun tamamı yukarıda belirtildiği şekilde aynı otellerde konaklatılacaktır. Mekke’de yakın ve servisli 
otellerde kalanlar Medine’de aynı otelde birleşmiş olacaklardır.  

Uzman Turizm Şirketi tarafından,  gidişteki umre hariç, Tenim, Curana ve Hudeybiye’den birer olmak 
üzere toplam dört umre yaptırılacaktır. Bunların dışında grup tarafından talep edilecek ekstra umreler için 
ücreti yolcular tarafından karşılanmak üzere otobüsler temin edilecektir. Sevr Mağarası ve Nur Dağı gibi 
yerlere gece gidip dönmek isteyenler için de araç temininde yardımcı olunacaktır. Grupça yapılacak ekstra 
umreler dahil  her umreye gidiş ve dönüşte otobüslerde Arapça bilen görevliler bulundurulacaktır. 

Uzman Turizm rehber ve görevli hocalarının isim ve telefonları otel lobilerinde ilan edilecektir.  
Otel lobilerinde danışma adı altında hizmet masası açılacak, otelde olabilecek problemler, eksiklikler, 

sağlık ve kayıplar vb. konularda umrecilere yardım için azami gayret gösterilecektir.  
Hastaneye gitmesi gereken umreciler Şirket görevlileri tarafından Şirketin otosu veya taksi ile 

hastaneye götürülüp işlemi bitince geri getirilecek ve umreciden yol ücreti istenmeyecektir.  
Otellerde her odada nevresim, çarşaf, yastık kılıfı, yüz ve banyo havlusu, sabun ve tuvalet kâğıdı 

olacaktır. 
Otel yerleşimlerinde, yerleşim planı önceden yapılacak, aynı aileden olanlar aynı kata ve bitişik veya 

karşılıklı odalara yerleştirilecektir. Oda arkadaşlarını bildirenlerin isteklerine mümkün olduğu kadar 
uyulacaktır.  

Umrecilerin valiz ve eşyaları otobüslerden otel lobisine, otel lobisinden otobüslere ve kamyonlarla 
havaalanına veya havaalanından otele Uzman Turizm tarafından taşıttırılacaktır. Umreci, gidişte Cidde 
Havaalanı hariç, eşyasına el sürmeyecek, kendisi taşımayacaktır.  

Uzman Turizm rehberlerinin ve görevli hocalarının isim ve telefonları otel lobilerinde ilan edilecektir. 
Eşyaların uçağa yüklenmemesi, gelmemesi veya kaybolması halinde, Uzman Turizm, sorumlu 

olmamakla beraber azami duyarlılığı gösterecek ve eşyaların sahiplerine en kısa zamanda ulaştırılabilmesi 
için gerekeni yapacak, tutanak tutulmasını da sağlayarak takipçisi olacaktır. 

 
 Programa göre: 
 12 Şubat Cuma günü  Cidde’ye hareket edilecek ve Mekke’de otele yerleşildikten sonra birinci umre 
tamamlanacaktır. 
 14 Şubat Pazar günü Tenim’den ikinci umre yapılacak, 
 16 Şubat Salı günü  Mekke-i Mükerreme’de bulunan ziyaret yerleri gezilecek, 
 19 Şubat Cuma günü  Curana’dan üçüncü umre ve  
 21 Şubat Pazar günü  Hudeybiye’den dördüncü umre yapılacaktır.  
 Medine’ye gidinceye kadar, ara günlerde de, grup halinde umreler yapılabilecektir. Grup olarak 
yapılacak bu umrelerin dışında, isteyenler, istedikleri kadar, güçlerinin yettiği kadar umre yapabilirler. 
 23 Şubat Salı sabahı Mekke’den Medine’ye otobüslerle  hareket edilecek ve otele yerleşildikten 
sonra namaz durumlarına göre toplu olarak selamlama ziyareti yapılacaktır.  
 27 Şubat Cumartesi sabahı Medine-i Münevvere’de bulunan ziyaret yerleri gezilecektir.  
 02 Mart Çarşamba  günü de Medine Havaalanından Türkiye’ye dönülecektir. 
Mekke ve Medine’deki bu programa ve oralarda ayrıca söylenecek  programlara uyulacaktır. Program 

dışında da, dönüşe kadar herkes gücünün yettiği kadar serbest olarak ibadetlerine devam edecektir. 
Mecburi olmamakla beraber, grup olarak yapılacak ibadetlere katılmakta rahmet vardır. Sevabı daha 
fazladır.  

 
 
 



 
 
Ücretler; 
SERVİSLİ OTEL        YAKIN OTEL 
2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI :  1475 $          2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI:    1900 $ 
3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI :  1400 $  3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI :    1700 $                                                                                                                                       
4 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI :  1300 $  4 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI :   1550 $ 
 

PASAPORT ve DİĞER EVRAKLAR EN SON 23 OCAK 2016 TARİHİNE KADAR 
VAKFIMIZA veya UZMAN TURİZM ŞUBELERİNE TESLİM EDİLECEKTİR !!! 

 
Yanında mahremi olmadan umreye  gitmek isteyen 45 yaş altındaki hanımlar Vakfımız ile 

görüşeceklerdir. 
Ücretler Uzman Turizm Banka Hesaplarından birine havale masrafı vermeden yatırılacak ve alınacak 

banka dekontunun bir nüshası pasaport ile birlikte verilecektir.  
Umre vizesi alınabilmesi için en az bir yıl geçerli pasaport istenilmektedir.  
Geçerli pasaportu olmayanların, her şeyden önce, herhangi bir pasaport şubesine müracaat ederek 

pasaport talebinde bulunmaları gerekmektedir.  
Yüce Rabbim umrenizi, haccınızı, ibadetlerinizi ve dualarınızı mübarek, makbul ve kabul etsin.  
 
SORULARINIZ İÇİN, UZMAN TURİZM VEYA VAKFIMIZA MÜRACAAT EDİNİZ. 
 

www.niyaziyevakfi.org.tr 
NİYAZİYE EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI   

 

http://www.niyaziyevakfi.org.tr/

