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 سهالًً خياًرا اإلنترنت عبر الرحالت حجز يعد ، التكنولوجيا عصر في
 حجز مجرد من أبعد هو السفر وكاالت تقدمه ما فإن ، ذلك ومع .للمسافرين

 :خالل من المضافة القيمة بسبب وهذا ، رحلة

 :المعرفة•

 المتعلقة األمور جميع ويعرفون سنوات منذ المهمة بهذه السفر وكالء يقوم
 االنتقال مكان بشأن قرار اتخاذ من بدالًً مرة؟ ألول ما مكان في السفر .بها

 شخص إلى تحدث ،الويب مواقع أحد على المجهولة التعليقات إلى استنادًا
 .عنه يتحدث ما ويعرف العيش لقمة أجل من ذلك يفعل

 :ألموالك المزيد•

 وتجربة شيء كل مشاهدة المسافرون يريد ، الثمن باهظة رحلة حجز عند
  المسافرين أموال أن يضمن أن السفر لوكيل يمكن .المدينة تقدمه ما أفضل
 في الرائع المطعم هذا يفتقدون ال أنهم من يتأكد و ،كبيراًً عائداًً تعطى
 .المدينة في يقضونه الذي اليوم في يقام الذي الخاص الحدث أو ، الشارع
 .ومتى يذهبون أين إلى يعرف السفر وكيل

 المقدمة
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 :الرحلة مسار تحديد•

 طريقهم فى يجدونه ما تجربة و بالتمشية» األشخاص بعض يتمتع حين في
 على سيحدث لما واضح زمني جدول إعطاء السفر لوكيل يمكن ، "فقط

 .الرحلة في مدرج هو ما لكل واضحة سجالت على والحفاظ ، يومي أساس

 :التأمين•

 بعدة التأمين تقديم السفر لوكيل يمكن .تحدث اللتي األمور ضد التأمين
 تسرق لن الرحلة تدير التي الشركة وأن آمن الفندق أن ضمان من ،طرق
 الرحلة إلغاء من ،المطلوبة التأمين سياسات بشأن المشورة تقديم و ،مسافًرا
 وثائق لديهم المسافرين أن يضمنون أنهم كما .الطبية الطوارئ حاالت إلى

 .رحالتهم أو طائرتهم فقد إلى األمر بهم ينتهي ال لذلك ،الصحيحة السفر
 االتصال وجهات الموارد السفر وكالء يمتلك ،األمور تسوء وعندما
 .الخط رأس إلى المسافرين لتوصيل
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 المقدمة



 أهمية مدى ونفهم ،األمد طويلة العالقات تطوير في سنوات أمضينا لقد .مختلفة لتكون جاهدة تسعى سفر وكالة هي ترافل سفنتين
 نريد ما على نحصل أن المرجح ومن ،والمنتجعات الفنادق شركات معظم مع مالية بخصومات ترافل سفنتين تتمتع .التجاري نشاطنا
 .الوحيد المسافر من أكثر

 غير الكثير هناك يزال ال ولكن ،اإلنترنت لدينا ،نعم .ببساطة المسافر إليها يصل ال التي الموارد لدينا ،أصابعنا أطراف من لمسة في
 .اكتشافها يتم لم التي األماكن في خاصة ،معروف

ًً ونستطيع فيها الجديدة واألماكن الجديدة الوجهات نعرف ترافل سفنتين في نحن  في واألسابيع الساعات تضييع عمالئنا نجنب أن دائما
ًً تستغرق أن يمكن والتي ،المثالية الرحلة عن البحث  التعرف في الوقت بعض نقضي فقط نحن .مزدحم عمل أسبوع خالل طويالًً وقتا
 .لهم مخصصة كاملة عطلة لهم نجمع ثم ،عنه يبحثون وما عمالئنا على

 في وقتهم فقط عمالئنا وسيقضي .مفاجآت توجد ال لذلك ،بالضبط الرحلة تكلفة مقدار تحديد في المساعدة يمكننا ،ذلك على عالوة
 .لحظة آخر إلى برحالتهم االستمتاع

 سفنتين هى ما
 ترافل؟
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 إعطاء في للمساعدة موجودون نحن
 ،الوقت لتوفير فرصة عمالئنا

 ،وغالبا ،المشكالت وتفاقم ،واإلزعاج
 .كذلك المال توفير

 أهدافنا
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 والرفاهية الراحة توفير في األولى المنظمة نكون أن هي رؤيتنا
 لدينا الليموزين خدمات تقديم خالل من ،محليا .عمالئنا لجميع

 من والعديد المدينة في السيارات أفضل من بمجموعة مدعومة
 .بهم الموثوق السائقين

 تذاكر حجز على القدرة منحهم خالل من ،الدولي الصعيد على
 احتياجات تناسب التي المختلفة الخيارات بين بهم الخاصة الطيران
 .عمالئنا

 اإلسالمية الدينية السياحة تعزيز إلى نتطلع فإننا ، ذلك على وعالوة
 لتأدية مختلفة و مناسبة ببرامج عمالئنا تزويد خالل من للمصريين
 .والعمرة للحج اإلسالمية المناسك

 الذين لعمالئنا السهولة لتوفير والخيارات األسعار من متنوعة مجموعة توفير هي مهمتنا
 ،إليه الذهاب يريدون الذي المكان إلى لديهم المفضلة الطيران تذاكر لحجز للسفر يسعون

 .فيه يرغبون الذي الوقت وفي ميزانياتهم حدود في

 أقدس وزيارة "الحج" الخمسة اإلسالم أركان من واحد لتحقيق فرصة لعمالئنا نقدم نحن
 جميع ذلك في بما المختلفة برامجنا خالل من "المنورة والمدينة المكرمة مكة" المدن

 وبأفضل وقت أي في والعمرة للحج اإلسالمية المناسك بخصوص الرحلة تفاصيل
 .األسعار

 التحرك على عمالئنا لمساعدة الفاخرة الليموزين خدمة نقدم نحن ،آخًرا وليس أخيًرا
 للسفر الخدمة هذه الستخدام الفرصة نمنحهم كما ،يريدون مكان أي إلى مكانهم من بحرية
 .فيهم الموثوق السائقين أكثر و راحة السيارات بأكثر فيه يرغبون مكان أي في محليًا

 رؤيتنا مهمتنا
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 تذاكر حجز
 الطيران

الدينية السياحة  

الليموزين خدمة  

 خدماتنا
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 تقديم خالل من تتحقق عمالئنا أحالم نجعل ،ترافل سفنتين في
 العالم أنحاء جميع في الطيران رحالت على العروض أفضل
 بشكل بهم الخاصة الطيران تذاكر لحجز فرصة عمالئنا وإعطاء
 .جهد أي بذل دون مريح

 طيران تذاكر من حزمة لك نقدم أن يمكننا ،وجهتك عن النظر بغض
 التي والتوقيتات األسعار من متنوعة بمجموعة مدعومة مختلفة
 .بحرية بينها من لالختيار بديل من أكثر ستمنحك

 والدولية المحلية الطيران شركات من متنوعة مجموعة أيضا لدينا
 من العروض من مجموعة لدينا الجوية الخطوط هذه من كل وداخل
 .عمالئنا احتياجات تلبية أجل

الطيران تذاكر حجز  
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ًً لدينا ، الدولية لوجهتك الطيران تذاكر حجز خدمة بجانب  أيضا
ًً للسفر رحلتك لحجز لك منصة أفضل  بأفضل مصر في محليا
 .عنها تبحث التي األسعار

 السهولة وسائل جميع لعمالئنا نوفر فإننا ،ذلك على وعالوة
 تفاصيل تغيير على القدرة عمالئنا منح خالل من والراحة
 .عقبات أي دون أرادوا متى بالفعل المحجوزة رحالتهم

 خالل من لك مالءمة األكثر الرحلة اختيار في مساعدتك يمكننا
 وشركات والتوقيت والسعر بالوجهة المتعلقة أهدافك معرفة
 خالل من اختيار ألفضل الوصول و لديك المفضلة الطيران
 .المتطورة منصتنا

الطيران تذاكر حجز  
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 برامج هي ترافل سفنتين فى الفريدة الخدمات من واحدة
 أركان أحد أداء في عمالءنا نساعد فنحن الدينية؛ السياحة
 .الحج وهو الخمسة اإلسالم

 

 لعمالئنا اإلسالمية مناسكه بجميع الحج رحالت تقديم يتم
 تناسب التي الحج باقات خالل من األسعار بأفضل

 .احتياجاتهم

الدينية السياحة  
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 عروض نقدم بل ،فقط الحج رحالت على باقاتنا تقتصر ال
 مناسك جميع ألداء الفرصة ستمنحك والتي ،كذلك العمرة
 .األسعار وبأفضل منظمة بطريقة العمرة

 

 وإلى من الطيران تذاكر والعمرة الحج باقات سعر يغطي
 وجميع ،(المنورة والمدينة المكرمة مكة) المقدسة المدن

 للحج بها القيام عليك التي المختلفة اإلسالمية المناسك
 برامجنا خالل من نقدمها التي المزايا من وغيرها والعمرة
 .الفريدة

الدينية السياحة  
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 سفنتين فإن ،تجارية أو شخصية احتياجاتك كانت سواء
 وقتما والمريحة الفاخرة الرحالت أفضل لك تقدم ترافل
 .تريد وحيثما احتجت

 

 السائقين من مجموعةب مدعومة بنا الخاصة الليموزين خدمة
 .اختيارك حسب عالية جودة ذات وبسيارات المحترفين

الليموزين خدمة  
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 على للحصول بنا الخاصة الليموزين خدمة استخدام يمكنك
 أن كما ، إليها الذهاب تريد التي الوجهة إلى سريعة رحلة
 .آخر مكان إلى محليًا السفر على للتطبيق قابلة خدمتنا

 

 بخبرة مدعومة لدينا الليموزين خدمة فإن ،ذلك على عالوة
 .المصري السوق مع التعامل في سنوات عشر

الليموزين خدمة  
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 عبد احمد البطل شارع من متفرع االشجار شارع 28
 .مصر – الجيزة – المهندسين - العزيز

 

0233384445 - 0233384447 

 

 01017171712 :الطيران تذاكر لحجز

 01272171717 :الدينية السياحة رحالت لحجز

 – 01001558181 :الليموزين خدمة لحجز
01017171710 

0233384450 

www.seventeentravel.com 

 

www.facebook.com/sevente
entravel/ 

 

www.instagram.com/sevente
entravel/ 

 

معنا تواصل  
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لكم شكرا ً  
ترافل سفنتين  


