
العقبة

Aqaba Carnival
for Tourism and Shopping

Sales Season  2 موسم التخفيضات

. كل سنة أحلى . .  العقبة 
	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨



	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨ الحجز من خالل الفندق مباشرة

الفنادق

Resort.Talabay.Reservation@movenpick.com

Resort.Aqaba.Reservation@movenpick.com

- اقامة الطفل ا�ول لعمر 12 سنة و الثاني
 شامل وجبة ا�فطار

ً
   لغاية ٦ سنوات مجانا
ير اضافي    و بدون سر

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 35 دينار للسر
- وقت الدخول 3:00م و الخروج 12:00ظ

 
ً
- اقامة الطفل ا�ول و الثاني  لعمر 12 سنة مجانا

  شامل وجبتي ا�فطار والعشاء في الغرفة العائلية
- خصم %15 على خدمات النادي الصحي 

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 45 دينار للسر
- وقت الدخول 4:00م و الخروج 12:00ظ

شامل الضريبة و وجبتي ا�فطار و العشاء
للشخص في الغرفة المزدوجة

188 JOD

شارع الملك الحسين بن ط�ل

reservation.aqaba@kempinski.com

res.icaqaba@ihg.com

- اقامة الطفل ا�ول لعمر 12 سنة مجانا و الطفل
   الثاني 10 دنانير لكل ليلة شامل وجبة ا�فطار

ير اضافي     بدون سر
ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 35 دينار للسر

- وقت الدخول 3:00م و الخروج 12:00ظ
- 18 دنانير سعر وجبة العشاءو خصم %20 على

    خدمة الطعام و الشراب
-  خصم %20 على النادي الصحي

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
180 JOD

 منتجع إنتركونتيننتال العقبة 

شامل الضريبة و وجبتي ا�فطار و العشاء
للشخص في الغرفة المزدوجة

141 JOD

Ahmed.Alkamash@Hilton.com

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
110 JOD

- يضاف 83 دينار على المبلغ اع�ه للغرفة الفردية
- اقامة الطفل ا�ول و الثاني  لعمر 12 سنة

ير اضافي  شامل وجبة ا�فطار بدون سر
ً
   مجانا

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 20 دينار للسر
- 10 دنانير سعر وجبة العشاء للشخص و خصم 

  %50 ل�طفال من عمر 6 - 12 سنة  
- وقت الدخول 1:00م و الخروج 3:00م

 03 209 2222
resvgbbt@swiss-belhotel.com

- اقامة الطفل ا�ول و الثاني  لعمر 12 سنة
ير اضافي  شامل وجبة ا�فطار بدون سر

ً
   مجانا

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 25 دينار للسر
- 20 دينار سعر وجبة الطعام ا�ضافية للشخص

- وقت الدخول 3:00م و الخروج 12:00ظ

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
115 JOD

resvgbbt@swiss-belhotel.com

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
85 JOD

- Fish In  20% discount
- The Black Pearl 20% Discount 

- اقامة الطفل ا�ول و الثاني  لعمر 12 سنة
ير اضافي  شامل وجبة ا�فطار بدون سر

ً
   مجانا

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 25 دينار للسر
- 15 دينار سعر وجبة الطعام ا�ضافية للشخص
- وقت الدخول 3:00م و الخروج 12:00م

شارع الشريف شاكر بن زيد

 03 205 1111

٥ ايام و ٤ ليالي ( ا�حد - الخميس )
218 JOD

٤ ايام و ٣ ليالي ( الخميس - ا�حد )
164 JOD
شامل الضريبة و وجبتي ا�فطار و العشاء

للشخص في الغرفة العائلية

شامل الضريبة و وجبتي ا�فطار و العشاء
للشخص في الغرفة العائلية

٥ ايام و ٤ ليالي ( ا�حد - الخميس ) 
او ٤ ايام و ٣ ليالي ( الخميس - ا�حد )

شامل الضريبة للشخص في الغرفة المزدوجة

200 JOD
130 JOD

٥ ايام و ٤ ليالي ( ا�حد - الخميس )

٤ ايام و ٣ ليالي ( ا�حد - الخميس )

السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

 
ً
- اقامة الطفل ا�ول فقط  لعمر 12 سنة مجانا

ير اضافي   شامل وجبتي ا�فطار والعشاء و بدون سر
- خصم %20 على خدمات مختارة من النادي الصحي

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 35 دينار للسر
- وقت الدخول 4:00م و الخروج 12:00ظ

                   وال احلى
         

سهرات و فعالياتخالل اقامتك

افطار 
و عشاء

افطار 
فقط



	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨ الحجز من خالل الفندق مباشرة

الفنادق

الفنادق

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
90 JOD

فندق الكابتن
- اقامة الطفل ا�ول لعمر 6 سنوات مجانا

   و ا�طفال بين 6 و 12 خصم 50%
ير ا�ضافي بالليلة الواحدة -  10 دنانير للسر

- 10 دنانير سعر وجبة الطعام ا�ضافية للشخص
- 7.5 دينار سعر وجبة الطعام ا�ضافية ل�طفال

- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ

فندق الرعد

 03 201 8686

- اقامة الطفل ا�ول و الثاني لعمر 12 سنة
 و خصم %50 على الوجبات ل�طفال

ً
   مجانا

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة -  15 دينار للسر
- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ

٥ ايام و ٤ ليالي ( ا�حد - الخميس )

57 JOD
٤ ايام و ٣ ليالي ( الخميس - ا�حد )

64 JOD
شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة

السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

السعر للشخص بغرفة مزدوجة او ث�ثية
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
89 JOD

- اقامة الطفل ا�ول و الثاني  لعمر 12 سنة
ير اضافي  شامل وجبة ا�فطار بدون سر

ً
   مجانا

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 25 دينار للسر
- 15 دينار سعر وجبة الطعام ا�ضافية للشخص

- وقت الدخول 3:00م و الخروج 12:00ظ

 بدون سرير
ً
- اقامة الطفل ا�ول لغاية 6 سنوات مجانا

ير اضافي للطفل الثاني بين 6 و 12 سنة   اضافي و يتوجب سر
ير ا�ضافي بالليلة الواحدة -  15 دينار للسر

- 10 دنانير سعر وجبة الطعام ا�ضافية للشخص
   و خصم %50 على وجبات ا�طفال 

- خصم 15٪ على خدمة الطعام والشراب و غسيل الم�بس
- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ

٥ ايام و ٤ ليالي ( ا�حد - الخميس )
80 JOD

٤ ايام و ٣ ليالي ( الخميس - ا�حد )
شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة

63 JOD
شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
للشخص في الغرفة المزدوجة

الحجز من خالل

       الفندق مباشرة



الحجز من خالل الفندق مباشرة

الفنادق

السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

ماي هوتيل

٥ ايام و ٤ ليالي ( ا�حد - الخميس )
70 JOD

٤ ايام و ٣ ليالي ( الخميس - ا�حد )
52 JOD

03 203 0890
 بدون سرير

ً
- اقامة الطفل ا�ول لغاية 6 سنوات مجانا

ير للطفل الثاني دون 12 سنة بخصم 50%    و يتوجب سر
ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 10 دينار للسر

- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ

 بدون سرير
ً
- اقامة الطفل ا�ول لغاية 6 سنوات مجانا

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 7 دينار للسر
- 6 دنانير سعر الوجبة ا�ضافية

- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
45 JOD

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
65 JOD

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
60 JOD

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
50 JOD

03 203 5919
شارع الحمامات التونسية

03 206 0606
 بدون سرير

ً
- اقامة الطفل ا�ول لغاية 6 سنوات مجانا

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 7 دينار للسر
- 8 دنانير سعر الوجبة ا�ضافية

- وقت الدخول 8:00ص و الخروج 12:00ظ

 و الطفل 
ً
- اقامة الطفل ا�ول لغاية 6 سنوات مجانا

   لغاية 12 سنة 5 دنانير لكل ليلة
ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 10  دينار للسر
- وقت الدخول 3:00م و الخروج 12:00ظ 03 202 2001\2

شارع الرازي

فندق الدويك 2

فندق كوستا مارينا

فندق الزيتونة

شارع الفرابي

03 201 9601
شارع الحمامات التونسية

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة

٥ ايام و ٤ ليالي ( ا�حد - الخميس )
93 JOD

٤ ايام و ٣ ليالي ( الخميس - ا�حد )
70 JOD

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة

٥ ايام و ٤ ليالي ( ا�حد - الخميس )
52 JOD

٤ ايام و ٣ ليالي ( الخميس - ا�حد )
39 JOD

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة

ً
- اقامة الطفل لغاية 6 سنوات مجانا

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 10  دينار للسر
- 6 دنانير سعر الوجبة ا�ضافية

- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ
- اخر موعد حجز هو قبل الوصول بيوم 

فندق القدرة

فندق سيدار

03 201 4230
النهضة شارع 

	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

 
ً
- اقامة الطفل لغاية 5 سنوات مجانا

ير 10دنانير لكامل الفترة - اقامة الطفل بين 6 - 12 مع اضافة سر
ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 10  دينار للسر

- 4.5 دنانير سعر الوجبة ا�ضافية + %50 خصم ل�طفال
- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ

ً
- اقامة الطفل لغاية 6 سنوات مجانا

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 10  دينار للسر
- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ

فندق الشويكي
 
ً
- اقامة الطفل لغاية 6 سنوات مجانا

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 7 دينار للسر
- 6 دنانير سعر الوجبة ا�ضافية

- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ

فندق كريستال 

٥ ايام و ٤ ليالي ( ا�حد - الخميس )
72 JOD

٤ ايام و ٣ ليالي ( الخميس - ا�حد )
57 JOD

03 202 2657
شارع الحمامات التونسية

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة

شارع الطبري - بجانب مطعم المهندس



الفنادق

ُأخرى  فنادق 

السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

فندق الدويك

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
35 JOD

 
ً
- اقامة الطفل لغاية 6 سنوات مجانا

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 5 دينار للسر
- 6 دنانير سعر الوجبة ا�ضافية

- وقت الدخول 3:00م و الخروج 12:00ظ  03 201 2985
شارع رغدان

فندق بو ريفاجفندق جولدن توليب

فندق الميناء فندق الدويك 3 
السعر للشخص بغرفة مزدوجة
 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
70 JOD

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
70 JOD

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
70 JOD

 بدون
ً
- اقامة الطفل اقل من 10 سنوات مجانا

ير \ طفلين كحد اقصى   سر
ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 20 دينار للسر

- 8 دنانير سعر الوجبة ا�ضافية
- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ

 بدون
ً
- اقامة الطفل اقل من 10 سنوات مجانا

ير \ طفلين كحد اقصى   سر
ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 20 دينار للسر

- 8 دنانير سعر الوجبة ا�ضافية
- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ

- غير مسموح ا�طفال
ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 20 دينار للسر

- 10 دنانير سعر الوجبة ا�ضافية
- 35 خدمة مساج كامل للجسم

- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ

130 JOD
100 JOD

٥ ايام و ٤ ليالي ( ا�حد - الخميس )
شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 

٤ ايام و ٣ ليالي ( الخميس - ا�حد )
شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 

 
ً
- اقامة الطفل لغاية 6 سنوات مجانا

ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 10 دينار للسر
- 7 دنانير سعر الوجبة ا�ضافية

- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ 03 201 2985
شارع الحمامات التونسية

03 201 5165
شارع النهضة

03 205 1234
شارع السعادة

فندق سيتي تاور
ً
- اقامة الطفل ا�ول اقل من 12 سنوات مجانا

ير اضافي    بدون سر
ير ا�ضافي بالليلة الواحدة - 15 دينار للسر

- 10 دنانير سعر وجبة العشاء ا�ضافية
- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ 03 203 2020

شارع الملك الحسين بن ط�ل

03 209 2111
شارع الحمامات التونسية

	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

بالعقبة

النومة اريح
و اصحى

      رايق

الحجز من خالل

       الفندق مباشرة

٥ ايام و ٤ ليالي ( ا�حد - الخميس )
100 JOD

٤ ايام و ٣ ليالي ( الخميس - ا�حد )
75 JOD
شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة

شامل الضريبة و وجبة ا�فطار 
 للشخص في الغرفة المزدوجة



رياضات بحرية و مراكز غوص

منتجعات و قرى سياحية

على دورات الغوص فقط

جميع مراكز
الغوص بالعقبة 

20%
شارع الحمامات التونسية

ينا اكوامار
يز سي بر

20%
شركة

السندباد
للنقل البحري

20%
شارع عمر الخيام 

فن ن صن

20%
شارع الرشيد

بجميع المواقع العائدة للشركة و تحت ادارتها 

 قرية القمر
 البدوية

قريةقرية المرسى
بيت العقبة 

20%

20%

0786820920

03 203 22880799944797
الشاطئ الجنوبي - منطقة القرى السياحية 

الشاطئ الجنوبي - منطقة القرى السياحية 

الشاطئ الجنوبي - منطقة القرى السياحية 

على المبيت شامل ا�فطار

على المبيت شامل ا�فطارعلى المبيت شامل ا�فطار

20% 

على المبيت شامل ا�فطار

20% 
على المبيت شامل ا�فطار

20% 
على المبيت شامل ا�فطار

قرية غواصو 20%
العقبة

المغامرون 

قرية
قرية دارناالحديقة البدوية

الشاطئ الجنوبي - منطقة القرى السياحية  الشاطئ الجنوبي - منطقة القرى السياحية  الشاطئ الجنوبي - منطقة القرى السياحية 

شقق
منتجع تا�باي

الشاطئ الجنوبي
0780999974

0795544774

على المبيت في 
مخيم رحايب الصحراوي ( وادي رم )

على جميع الخدمات
على جميع الخدمات( الرح�ت البحرية و ا�لعاب المائية )

( الرح�ت البحرية و ا�لعاب المائية )
على جميع الخدمات

( الرح�ت البحرية و ا�لعاب المائية )

	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

ال تخلي

   اشي يفوتك

 5 ايام 4 ليالي (ا�حد - الخميس) 
او 4 ايام 3 ليالي (الخميس - ا�حد)
السعر للشخص الواحد شامل الضريبة

100 JOD

 
ً
- ا�طفال تحت سن 12 سنة مجانا

- خصم %20 على وجبة الغداء في نادي الشاطئ
- وقت الدخول 2:00م و الخروج 12:00ظ

0795035696 0795401640 0799078450



تأكد من وجود ملصق خاص بالكرنفال على واجهة المطعم
المشارك بالحملة

الكافيهات و  المطاعم 

20%15%

10%

15%15% 15%

10%10%

(ركوة كنعان)
 Rakwet Kanaan 

0777577700

شارع السعادة
مقابل مسجد ابو داوود

على قائمة طعام خاصة

15% مطعم وكوفي افتر ايت

0786576433

المنطقه الفندقية 
 شارع السعادة 

Tche Tche

03 206 1234

المنطقه الفندقية
شارع السعادة 

Subway

03 206 2000

شارع الملك الحسين بن ط�ل 
بوابة العقبة

0798600630
تا� باي 

Rahamani

0798600630
تا� باي 

 De Soto Restaurant

03 203 3300

شارع الملك الحسين بن ط�ل
بوابة العقبة

لبناني سناك

0788131330
شارع النهضة

جوليا

03 202 2404
نادي اليخوت الملكي 

 Romero  - روميرو 
مطعم نادي اليخوت الملكي

20%

0799203339
تا� باي 

Suzana Restaurant
%15سوزانا 

0780165950
شاطئ المينا هاوس

%15العقبة هاوس

	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨



تأكد من وجود ملصق خاص بالكرنفال على واجهة المطعم

الكافيهات و  المطاعم 

10%

20%

10%

10%

10%

10%10%
03 203 2030

شارع الملك الحسين بن ط�ل 
بوابة العقبة

Rovers Return

10%
0797858505

 شارع السعادة
مقابل مسجد ابو داوود

Q' Snack Restaurant
Quality & More

10%
0779999980

شارع السعادة

 Papaya Restaurant
( بابايا)

فقط على قائمة الطعام

على جميع الطلبات خ�ل فترة الغداء
من الساعة 1 ولغاية الساعة 5 مساًء 

0790830870 
شارع الرشيد مقابل بنك ا�ردن 

 Pastiche Cafe
 باستيش كافية و مطعم زيتونة

0775626262

بوابة العقبة 
شارع الملك الحسين بن ط�ل

كوبا كابانا

03 203 3033

شارع الملك الحسين بن ط�ل
بوابة العقبة

بفلو وينجز اند رينجز
Buffalo Wings & Rings

03 201 6905
شارع النهضة

مطعم الكابتن

03 201 6905
شارع النهضة

Lablue Cafe
كوفي شوب �بلو

079 9700 570
داخل الرحمة مول 

إشتـــــــــري
2 وافل او كريب
و احصــــــل علــــــى

الثالث مجانا

10%
0781841218

شارع الملك الحسين بن ط�ل
بوابة العقبة

Sushi Corner

	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

5% ريحان الشامية

0791622847
 ش. اÈمير محمد ٢٤



الكافيهات و  المطاعم 

10%
0796449975

شارع السعادة
بجانب مطعم تتبيلة

زين كافية 10%10%

10%

0799405027
شارع الملك ط�ل

ورد الكورنيش

10%
مطعم
الشامي

0796590227
شارع رغدان

20% Mum & Me
Cafe

0797772285

مبنى البنك ا�س�مي
خلف دريم مول

20% Fish in

03 209 0888
فندق الكمبنسكي

20%
03 209 0888

فندق الكمبنسكي
20%

03 209 0888
فندق الكمبنسكي

	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

AM PMThe Black Pearl



السياحية  السيارات  تأجير   

مجوهرات

	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

25%15%15%

15%

15%

15%15%

03 203 0313

الشاطئ الجنوبي
خلف القرية البدوية

 شركة اللجين لتأجير
الدراجات الصحراوية

0797237623
شارع السعادة

Save

03 203 0313
شارع النهضة

ThriËy

03 202 2883
شارع الملك الحسين بن ط�ل

AVIS

0775444264
شارع النهضة

Europecar

03 203 2090
شارع النهضة

The First

03 205 0701
شارع النهضة

Retal

20%

20% 20%
03 201 2688
شارع الرازي

خاطر
للمجوهرات 

20%
على الفضة

10%
على اجور الذهب

0797880835
شارع اليرموك 

الخليج للفضه 

0799999244
 شارع السعادة 

0796590124 
شارع السعادة + شارع النهضة

0795820393 
شارع النهضة 

طلحة عودة 

15% - 40%
مجوهرات
مونتريال

مصباح للفضة
جميع الفروع

	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

خلي سيارتك بالبيت
و استفيد من خصومات تاجير السيارات



تحف و أشغال يدوية 

20%

20%

20%

20%

25%

30%

30%20%
 0796631313

شارع رغدان

ابو الرب
للفنون اليدوية

 والتحف الشرقية 

0788250105
شارع الملك الحسين بن ط�ل

بازار
نضال الجمل 

0799751951
شارع زهران 

بازار
القدس

ذكرى
من العقبة 

0779779224
شارع النهضة

الياس
للتحف

0799790885
تا�باي 

الخطيب
للتحف

0799139197

شارع الرازي 
مقابل فندق الكرستال 

مينا بازار 

عبد الصمد
القرشي 

0795887899
شارع النهضة

03 203 3030
شارع النهضة

20%

20%

20%

15%

10% - 20%10%
0798422860

شارع الحمامات التونسية

جهد ا�يادي 

0796674400
شارع النهضة 

سوق جار البحر

0797274760
شارع اليرموك

تحف
الخليج

0795828200
ينا ب�زا  تا�باي / فندق مار

رضوان
للهدايا

0795828200
شارع اليرموك

بازار
رضوان

0798404420
شارع الرازي

البيت
البدوي



ملبوسات و أحذية

0796974041
سيتي سنتر مول

 JELBABI40%

20%10% 15%
0792089283

شارع الحميمة - عمارة عرموش 

تي شيرتي

0797548748

شارع السعادة
شارع الحميمة مقابل مسجد الحسين بن ط�ل

شارع بغداد

جميع الفروع

ملبوسات
شاكر 

0798323281
شارع الزهران

ملبوسات
الخواجا

ملبوسات
88

اسطنبول
ل�لبسة

MAYSTRO
م�بس رجالي 5% - 10% 20% - 50%40%

0785423301
شلرع السعادة

0792675494
شارع زهران بجانب البريد

0798126632
سيتي سنتر مول

40%40%40%
0798126632

سيتي سنتر مول

COCO
م�بس اطفال 

0798126632
سيتي سنتر مول

RED SHOE

0798126632

0798126632

سيتي سنتر مول

SHOEZI

15%
شاكر

لÏحذية

0797548748
شارع زهرانشارع السعادة

مح�ت يوسف
عابدين ل�لبسة

10%20%
دريم مول 

الطابق ا�رضي

شيفون
للزي الشرعي

BAGI

سيتي سنتر مول
40%HANSEZ20%

شارع زهران

07855515900785373503

0798126632 0796974041

ل�حذيةل�حذية



تجميل و  إكسسوارات 

20%20% 15% مركز جنا للتجميل

0798126632
سيتي سنتر 

SWATCH

03 201 5456
شارع زهران

عابدين للساعات

0790370163
شارع الحمامات التونسية

دريم مول - الطابق ا�رضي

10%- 50%
شارع زهران 

خاطر للساعات 

25%

سيتي سنتر 

كراكيبي

0799412024

شارع البيروني
المنطقة السكنية الخامسة

ماجيك
%�20فندر

شارع الحميمة

مح�ت القطان

شارع الملك الحسين بن ط�ل
0785882352

لين للهدية 

20%

0798126632

03 201 5669 0798202918

شارع الرشيد
0795300319

0797080888

25%40%10%-25% بسيسو لÐكسسوارات

0795224440

أزياء روسلين
للم�بس التركيه

شارع البيروني
المنطقة السكنية الخامسة

50%
 0799234777

مؤسسة
احمد المصري

بفرعيها

- خلف دريم مول
- وسط البلد

10% - 50%

ملبوسات و أحذية

	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

العقبة منطقة خاصة و مع خصم الكرنفال

إشتري  بأقل االسعار 



البصريات مراكز 

ألعاب و  منزلية  مستلزمات 

40%35%60%
 + فحص نظر مجاني
� يشمل العدسات ال�صقة

جميع الفروع

سوق الجمعية + وسط البلد + دريم مول

50%
 + فحص نظر مجاني

اشتري نظارة طبية 
كاملة واحصل على اطار 
طبي أو شمسي بنفس 

القيمة 

10%
DOĞTAŞ

للمفروشات التركية

0798736236

%50  - %0جراند ستور
شويخ مول
032012623

دريم ستورز 
مستلزمات منزلية و هدايا

25%
0798202902

B1دريم مول الطابق

0777416083
التجارية الثالثة مقابل البريشارع البتراء

5% - 15% العقبة جاليري

TOYZ

0798126632
سيتي سنتر مول

20%
Game Center
�اجزة الب�ستيشن 

و مستلزماتها
10% - 20%

10%-50%

0790925583
شارع السعادة

قطان جلوبال 
السوق الحرة

Kattan
   Global

سيتي سنتر مول مبنى الملكية ا�ردنية
032012722

	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

اشتري
نظا رتك من العقبة 

خصومات  ما بتصير
       غير  خالل الكرنفال

على النظارات الشمسية فقط



إلكترونيات

مؤسسة
الواحة الخضراء 

È10%نظمة التكييف والطاقة
0797066642

عمارة الس�ل

الحرة
ل�لكترونيات

5%- 25%

0776718215
عمارة الس�ل

مؤسسة
وادي القمر
%40 - %15لÐنارة الخاصة

0799900031
شارع البتراء

مؤسسة أضواء الساحل
لÐنارة والكرباء

30% - 50%

شارع البتراء
0795444850

10% - 25%
على ا�كسسوارت

Tech Town
اجزة كمبيوتر و اكسسوارت

دريم مول - الطابق ا�رضي
0787749858

20% - 40%
على الثريات

مؤسسة جندية
لÐنارة

شارع زهران
0797311811

شارع الحميمه
مقابل مسجد الملك حسين بن ط�ل

القطان
للكربائيات

10% - 25%
MEGAMarina

Stores
5% - 15%

5%

0797090222

15% - 45%

5% - 20%
اكسسوارات خلوية

اجزة كربائية  شارع البتراء 
0796231010

شارع الملك ط�ل 
03 201 3736

مؤسسة
أبو ح�وة
ل�ستثمار

مؤسسة
وهبة لÏجزة

الكربائية  5%10% - 25%

عمارة الس�ل
0798468683

عمارة الس�ل
0777210746

	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

ما تشتري
تجهيزات بيتك إال من العقبة

النها منطقة خاصة
و خصومات الكرنفال تصل الى ٥٠٪

على الكربائيات

على المفروشات و ا�ثاث



السيارات لوازم 

الخلوية األجهزة 

سمارت تك 

0798708088
شارع زهران

5G
Mobile20% -  40%

على ا�كسسوارات

0789789789
شارع السعادة

LTE
Mobile25% - 50%

على ا�كسسوارات
شارع زهران

MBC
Mobile20% - 40%

على ا�كسسوارات

0797371570

20%
 الصيانة + ا�كسسوارات

2.5%
على ا�جزة

50%
على ا�كسسوارات

0797614624
شارع زهران

3D
Mobile

0795123693
دريم مول 

10% 10% 10%

10% 10%

مؤسسة
س�مة المعايطة

0799448861

	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

اسعار االجهزة الذكية

   في العقبة اقل من باقي

     المحافظات و بالكرنفال

           خصومات خاصة
      

إستفيد خالل كرنفال العقبة  من الخصومات على لوازم السيارات

CaoutchoucCity

شركة
ابناء عبد المجيد النتشة

ل�طارات



	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

النقل وسائل 

* شرط ابراز الحجز الفندقي المؤكد

- صحية العرض من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ لغاية ١ \ ٣ \ ٢٠١٨
- امكانية شراء العرض ابتداء من ٢٠ \ ١ \ ٢٠١٨

- الذهاب و العودة خل نفس ا�سبوع
التذكرة لمدة اسبوع - صحية  ذهاب و اياب ( عمان - العقبة - عمان )

سعر التذكرة 55 دينار

التذكرة سعر 
عمان - العقبة - عمان

التذكرةدنانير10 سعر 
اربد - العقبة - اربد

التذكرةدينار18 سعر 
الزرقاء - العقبة - الزرقاء 

ذهاب و اياب ذهاب و اياب ذهاب و اياب
دينار16

ا�ستفسار 000000792000583 51 06 -  للحجز و 

06 566 4141   * للحجز و ا�ستفسار



1011
2233
4455
6677
8899
1010

االستمتاع بااللعاب المائية

زيارة مركز  االحياء البحرية 

مشاهدة الطيور � مرصد طيور العقبة

تذوق الطبق التقليدي � العقبة ( الصيادية ) 

سحر الغروب على متن  قارب بحري

تجربة الغوص 

فرصة ركوب القارب السريع

زيارة سوق جار البحر

جولة � الباص المكشوف

تجربة لعب الغولف

للتعرف على المزيد من االنشطة 
 زوروا موقعنا االلكتروني  

www.aqaba.jo  

انشطة لتفعلها  

خالل اقامتك � العقبة



•  كرنفال العقبة للسياحة و التسوق ( موسم التخفيضات ٢ )
• اسبـــــــوع العقبـــــــــــــــــة للثقافـــــــــــة و الفلكـلــــــــــــــور
• ليالـــــــــــي العقبـــــــــــــة الفنيـــــــــــــة ( نهاية كل اسبوع )
• سبـــــــــــــاق وادي رم السنــــــــــــــــــــــوي للهجـــــــــــــــــــــن
•مهرجـان العقبـــــــة الدولي االول للفنــــــون االسالميــــة

رزنامة فعاليات
شهر شباط

لتعرف فعالياتنا على مدار العام
قم بزيارة موقعنا 

www.aqaba.jo  

Or Scan For More

aqabatourism Aqaba TourismAqabaTourism تابعونا :

CALENDAR
OF EVENTS



	 الفترة من ١ \ ٢ \ ٢٠١٨ الى ١ \ ٣ \ ٢٠١٨

العقبة

Aqaba Carnival
for Tourism and Shopping

Sales Season  2 موسم التخفيضات

بدعم و تنظيم من سلطة منطقة العقبة ا�قتصادية الخاصة و بالشراكة مع قطاع السياحة الخاص في العقبة 

03 203 لستفسار و المحظات يرجى ا�تصال على مركز استعمات زوار العقبة السياحي 5360
 لغاية الساعة 5 مساًء

ً
من الساعة 9 صباحا


