
فئة المكتب
(A) تذاكر
(B) وافدة

(C) صادرة
(D) حج وعمرة

(E) ًداخلية حصرا

احة والسفر امكتب هاواي للس ل حنان ل جم خائ عمانHawaii ToursCسائد م
، وص التل،36،  تالع الع

ل مطعم الطازج ‐ط 2‐ كة، مقا ال
لحة/ مكتب 203 فوق مطعم ال

5602010‐
11

5602011hawaitours2003@hotmail.com‐

احه والسفر ه للس احه والسفرالثنائ ه للس الثنائ
AlThuna'yeh Travel & Tourism / Planet 

Tours 
Cعمان

،الينابيع  وادي الس
ة , ط2  ف ة الص االت )،10،خ (الو

مكتب  مجمع االسدي 203
58686855868681saleem@planetjo.com0

احة والسفر د الغ وعطاف أبو العين خمس نجوم للس ز ع عمانFive Stars For Travel & TourismCع
،12،الطابق  ل مان النا ،سل د  الع

سة الروم ، مب كن االر
46288814628882gm@five‐starstours.com‐

احة والسفر ف ابوغزالةرهف للس داللط عمانRahaf Travel & TourismCعصام جواد ع
ة،  ،78،العدل ،الملك حس د  الع

ة ‐قرب الجمارك ، ط  ل وزارة مال مقا
ار 

46559354655938e.abughazaleh@rahaf‐tours.com‐

احة و السفر خت للس احة و السفرال خت للس عمانThe Yacht Travel & TourismCال

،وص التل،112،مجمع  تالع الع
ثمار 2،  صندوق الحج للتجارة واالس

ي ل ج مقا
كة  ال

56777875677787samer@yachttrvl.comwww.theyachttravel.com

س س احة والسفر / ا ــــع للعطالت والس ةالخط ال اح ثمارات الس عدل لالس
Express Holiday Travel & Tourism 

Company
Cعمان

،وص التل،133،البنك  تالع الع
االرد ال 

55155555666308gm@expressjo.comwww.expressholidays.com

احة والسفر روس للس احة والسفرزا روس للس ،المدينة المنورة،198،عمانZakros Travel & TourismCزا 55344435534423info@zakrostravel.comwww.zakrostravel.comتالع الع

احة والسفر م الما للس كهالحط م محمد العدوان و عمانAl Hateem Almasi Travel& TourismCرائد ابراه

ة  ج الحمام،شارع االم م
د،،مجمع سمارة التجاري '1،  تغ

مكتب رقم 8
جانب البنك العر 

57368315736831alhateem‐almasi@hotmail.com

احة والسفر  احة والسفر سحر العالم للس عمانMagic World Travel & TourismCسحر العالم للس
ن  ،عام تالع الع

مالك،50،خلدا/ش.المدارس 
ة/ط2 االنجل

53339495373710info@magicworldvip.comwww.magicworldvip.com

احه والسفر ه للس عمانGOLDEN HORSES TRAVEL & TOURISM Cمحمود محمد احمد داوود الدسو مؤسسة الخيول الذهب
ف،108،  د  د الحم ،ع سا الشم

ومودور ل فندق ال مقا
56244665622514info@goldenhorses‐travel.comgoldenhorses‐travel.com

احة والسفر كهع الزمن للس عمانTime Travel JordanCجهاد نزال و
،المدينة  تالع الع

، ط2 المنورة،246،مجمع العبو
55117305511720operation@timetravelamman.com‐

احه و السفر احه و السفرالراين للس الراين للس
Rhine Travel and Tourism/ Booking 

Express Travel & Tourism
Cعمان

االت،11،مكتب  ة،ش الو ف  الص
205

5866571/4
/7

5866574accounting@alrhine.comwww.alrhine.com

احة والسفر احة والسفرمرمرە للس عمانMarmara Travel & ToursCمرمرە للس

، خالد بن  ل الحس ج
، مجمع عادل  د د،193،الع الول
جانب البنك  القاسم ط أر , 

التجاري

56920205681452Moutasem@marmara‐tours.comwww.marmara‐tours.com

احة والسفر والحج والعمرة كهمكتب لورت للس دLuarette Travel & TourismCمازن حس جادهللا و إر
دهللا الثا ،‐ ‐، ش الحصن الملك ع
جانب البنك االه ، لد،  ‐ وسطال

الوي عمارة الس
027244112‐laurette.tours@hotmail.com‐

احة والسفر احة والسفركرنفال للس عمانCarnival Tours & TravelCكرنفال للس
عقوب اسحق  ج الحمام،  م

غ،9،مجمع العدوان التجاري س شا
5734400‐operation@carnival‐jo.com‐

احة والسفر فا للس د حمادە عللوەح دHaifa Travel and TourismCلؤي ع ،0، الملعب،‐إر دالقادر الحسي ع
02/725555

2
02/72555

20
gm@haifatravel.comwww.haifatravel.com

الموقع االلكترونيالبريد االلكترونيالفاكس شأةاالسم التجاري الهاتفالعنوانالمدينةاسم المكتب باللغة اإلنجليزيةاسم الم



احة و السفر د حالوةحالوة للس دHalawa For Travel & TourismCايهاب محمد سع إر
دون،‐  ،االم حسن،مجمع الص،ا
د هة، مجمع عمان الجد  ‐ ال

داوي الص

02‐
7258834

02‐
7258835

info@halawatravel.comwww.halawatravel.com

احة والسفر س للس نام احة والسفرس ة للس عمانSinamees Travel& TourismCاللمسة الذهب

‐، ،زن الدين العام وادي الس
،الدوار السابع/خلف مب 

ة/ الرونق/مجمع سا  المل
خواجا

5825515/65825514info@sinameestravel.com‐

احة والسفر احة والسفرروما للس عمانRoma Travel & TourismCروما للس
د شومان  د الحم ،شارع ع سا الشم
ل  ، مقا س مب جانب فندق  ،21،

افة العالونة لل
5688855‐Anas20us@hotmail.com‐

احة والسفر ل للس عمانGhair Shekl Travel& TourismCمها صالح نمر صال مكتب غ ش
دهللا،445،  ة الع ة ران لح،المل  ص
جانب سامح مول،   لح،  داور ص

لة ، مجمع سماوي ، ط2 الفض

079006525
6

‐ghair.shekl.travel.tourism@gmail.com‐

احة والسفر س للس احة والسفرلم س للس عمانLameece Travel & TourismCاللم
ة  ل دة، ل الل ج

ل  ،ج د عة،9/ط1،الع ال
ارس دة،قرب دوار  الل

46575704657569reservation@lameecetours.com‐

احه والسفر احه والسفراقرأ للحج والعمرە والس اقرأ للحج والعمرە والس
EQRAA LLHAJ AND UMRAH TOURISM 

AND TRAVEL
Cد ار

د ال ال شارع الهاش  ار
عمارة شوكت

7960235840aqree_shboul@yahoo.comaqree_shboul@yahoo.com

احة والسفر وخدمات الحج والعمرة احة والسفر وخدمات الحج والعمرةمراحب للس عمانMaraheb Travel & TourismCمراحب للس
تالع الع ، ش وص التل ، رقم 

129
6553553365535533

executive.manager@marahibtours.co
m0

احة والسفر تاج للحج والعمرة والس مان المحسنعيون ر صل خالد سل ف
Shaog & Retage for Hajj & Umrah Travel 

& Toursim
Cد ار

د /ال  ة ار نما، قص د، ش الس ار
نما  ة شارع الس لدي/نها الملعب ال
ة والجوازات خلف االحوال المدن

2726260127262611Retag.umrah@gmail.com0

احة والسفر احة والسفر والحج والعمرةمينا للس ، رقم 2عمانMena Travel & TourismCمينا للس ه، مجمع ابو عزام سن 6552244465512418info@menatour.comwww.menatour.comالراب

احة والسفر نا للس احة والسفرسماء المار نا للس 7995124440travel@marina‐sky.comwww.marina‐sky.comتالع الع ، ش وص التل ، رقم 63عمانMarina Sky Travel & TourismCسماء المار

احة والسفر جا للس احة والسفرم جا للس عمانMega Travel & TourismCم
ح الظاهر ،مجمع  ة ، ش نص ف الص

د ع
7915005050megatraveljo@gmail.com0


