İSVİÇRE TÜRK DİYANET VAKFI 2014 YILI ARALIK UMRE
ORGANİZASYONU
EKONOMİK TİP UMRE PROGRAMI
1. Zaman yönünden daha da müsait olup; eş, yakın akraba ve arkadaş gruplarıyla birlikte
tercihedilebilecek bir tur sistemidir. Medine ve Mekke’de (7+7 gün veya gece) olmak üzere
toplam 14 günlük olarak planlanmıştır.
2. Ekonomik Tip Türü’nü tercih edenler,
Mekke’de; “Gımme Atlas-1, Gımme Atlas-2, Burcu Mustafa, Laba, Sakkaf, Ataşelik, Cuheni
veya aynı standarttaki oteller”,
Medine’de; “Diyar Marmara, Selam Marmara, Menazil Muhacirin, Riyad Muhacirin, Rihab
Al Masi, Senabil Salihiyye veya aynı standarttaki otellerin birisinde kalacaklardır.
Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği “açık büfe” olarak verilecetir.
3. Bu konaklama türündeki oteller için; Mekke'de Hareme ulaşım servis ile sağlanacaktır.
Medine’de ise merkeziyede olup, hareme yürüme mesafesindedir.
4. Bu konaklama türünde her turda Mekke ve Medine’deki kontenjan sınırlı olduğundan
kontenjan fazlası müracaatlar bir sonraki tura alınacaktır. Ayrıca her tur için 20 kişinin altında
müracaat olması durumunda o tur iptal edilecektir.
5. Gidişler; Zürih -İstanbul-Medine/Cidde,
Dönüşler; Cidde / Medine-lstanbul-Zürih şeklinde planlanacaktır.
6. Türkiye'den katılacak umre yolcularımız İstanbul'dan kafileye dahil olacaktır.
VERİLECEK HİZMETLER :

VERİLECEK MALZEMELER :

Mekke - Medine Otel

Çekmeli Küçük Valiz,

Sabah Kahvaltısı, Akşam Yemeği-Tabldot

Erkeklere İhram,

Cidde - Mekke - Medine arası ulaşım

Bel Çantası,

Uçak Bilet Ücreti

Hicaz Albümü,

Vize Ücreti

Umre Rehberi,

Mekke Servis Ücreti

Umre Duaları,

Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri

Umre Not Defteri,
Kutsal Yolculuk Umre CD’si,
Hijyenik Maske,
Bayanlara Bone ve Başörtüsü,
Kokusuz Sabun.

KAYIT İÇİN İZLENECEK YOL VE İSTENEN BELGELER :
Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız İsviçre Türk Diyanet Vakfı Hac ve Umre hesabına
ücretini yatırdıktan sonra kendisine en yakın diyanet bağlı camii veya vakıf merkezine
müracaatlarını yapabileceklerdir.
Ücreti yatırdıktan sonra, Diyanet bağlı camii, veya vakıf merkezinden alacakları 2014 yılı
Aralık Umre kayıt formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte teslim edeceklerdir;
1.Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir yıl olan Türk Pasaportu (İsviçre
veya başka ülke Pasaportu kabul edilmeyecektir.)
2. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi,
3. Oturum belgesi (Ausweis) fotokopisi,
4.4x6 ebadında her birinin arkasına; umre yolcusunun T.C. Kimlik numarası, adı ve soyadı
yazılı 2 adet vesikalık fotoğraf,
5.Seyahat ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu,
6.Aşı kartı (Menenjit ACW 135Y), (Almancası Mencevax ACW 135 Y) Umreciler
koruyucu aşısını yaptıracak ve sarı renkli aşı kartını alarak istenilen belgelerle beraber teslim
edecektir.
7. Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için,
örneğe uygun olarak müşavirlikten muvafakatname ile taahhütname yaptırılacaktır.
8. Ekonomik Tip (14 günlük) tercih eden umrecilerimizin kayıtları genelde 2 ve 3 kişilik
odalara yapılacaktır. Ancak ailelerin ve arkadaş gruplarının birlikte kalmak istemesi gibi
zorunlu hallerde 4 kişilik odalara da kayıt olabileceklerdir.
9.Seyahat süresince umrecilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak, daha önce
belirlenen tarihlere göre erken dönme veya geç gelme gibi uçak biletlerinde yapılacak
rezervasyon değişiklikleri umreciden ayrıca tahsil edilecektir.
10.Herhangi bir sebeple umre seyahatinden vazgeçilmesi halinde, Vakfımıza yazılı müracaat
edilecek ve yatırılan ücretler hac ve umre hesabından iade edilecektir. Ancak vize alındıktan
sonra vazgeçilmesi halinde 100.-CHF ödenen meblağdan mahsup edilecektir.
11.Umrecilerin kesin gidiş ve dönüş tarihleri uçak rezervasyonları yapıldıktan sonra
belirlenecektir.
12.Umreciler, Başkanlıkça hazırlanan seyahat programı çerçevesinde hareket edeceklerdir.
13.Yolcular için tanınan yük miktarının aşılması halinde, havayollarınca fazla yük için
alınacak ücret umrecilerce ödenecektir.
14.Suudi Arabistan’a gittikten sonra herhangi bir sebeple veya kendi isteği ile erken dönmek
isteyen umrecilerimize (otel, yemek, uçak, vize ve diğer hizmetler için ödemeler önceden
yapıldığından) herhangi bir ücret iadesi yapılamayacaktır.
İRTİBAT TEL: (044) 242 77 47
EMAIL: hac-umre@diyanet.ch

(044) 247 78 49

