
العقبة

Aqaba Carnival
for Tourism and Shopping

Sales Season  4 موسم التخفيضات

         جنوبيالدفا...
بالعقبة

في الفترة من 12\1\2023 إلى 2023/2/12



فندق حياة ��جنسي
العقبة ايله

ق��ة ما��نا أيال

reservations.aqaba@hyatt.com

فندق دبل تري من هيلتون

شا�ع النهضة

03 209 3209

تاال�يه - الشاطئ الجنوبي

03 209 0777
reservation@jptd.com

فندق ج�اند تاال باي

شا�ع الملك حسين بن طالل

sales.aqaba@kempinski.com

فندق الكمبنسكي

03 209 0888

-اقامة طفل لعمر 5 سنوات  مجانا بنفس الغرفة بدون س��ر 
إضافي شامل وجبة االفطار

-35 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-24 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 3:00م والخ�وج 12:00ظ

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

( السبت - أربعاء )

-اقامة طفلين لعمر 6 سنوات مجانا بنفس الغرفة بدون 
س��ر إضافي شامل وجبة االفطار      

- اقامة طفل واحد من عمر 6 - 12 مجانا
بنفس الغرفة بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار                                                                                                                                                                                                          

-30 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-12 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 3:00م والخ�وج 12:00ظ
من   مختارة  اصناف  على  خصم   15%  -

الطعام والش�اب

-اقامة طفلين اقل من 6 سنوات  مجانا بنفس الغرفة بدون 
س��ر إضافي شامل وجبة االفطار                                                                                                                                                                                     

-40 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-19 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 3:00م والخ�وج 12:00ظ
 - %15 خصم على اسعار الطعام والش�اب 

- %10 خصم على اسعار النادي الصحي

70 JOD
40 JOD

( الخميس - الجمعة )
50 JOD

70 JOD

65 JOD

السعر للشخص بالغرفة المزدوجة
شامل الض��بة و وجبة االفطار

السعر للشخص بالغرفة المزدوجة
شامل الض��بة و وجبة االفطار

-اقامة طفل واحد لعمر 12 سنوات  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار                                                                                                                                                                                      

-15 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-13 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 3:00م والخ�وج 12:00ظ
- %20 خصم على اسعار الطعام والش�اب

السعر للشخص بالغرفة المزدوجة
شامل الض��بة و وجبة االفطار

60 JOD
السعر للشخص بالغرفة المفردة

109 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة ليلتين 

شامل الض��بة و وجبة االفطار

السعر للشخص بالغرفة المزدوجة ليلتين 
شامل الض��بة و وجبة االفطار

124 JOD
شامل الض��بة و وجبة االفطار

-اقامة طفلين لعمر اقل من 6 سنوات  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار    

-40 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-19 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 3:00م والخ�وج 12:00ظ
 - %15 خصم على أسعار النادي الصحي

منتجع إ�تركو�تيننتال العقبة

شا�ع الملك حسين بن طالل

res.icaqaba@ihg.com       

03 209 2222

-اقامة طفلين لعمر اقل من 6 سنوات  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار    

-40 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-25 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 12:00ظ
- %20 خصم على اسعار الطعام والش�اب 

والنادي الصحي

فندق المنارة

شا�ع الملك حسين بن طالل

3104.reservations@theluxurycollectionhotels.com

03 202 100 03 204 1234

العقبة

Aqaba Carnival
for Tourism and Shopping

Sales Season  4 موسم التخفيضات
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64.5JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

76 JOD
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-اقامة طفل لعمر اقل من 6 سنوات  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار    

-15 دينار سعر الوجبة االضافية
-وقت الدخول 3:00م والخ�وج 12:00ظ

- %15 خصم على اسعار الطعام والش�اب

شا�ع الش��ف شاكر بن ��اد

فندق االو��كس

reservation@oryx-hotel.com

03 205 1111

-اقامة طفلين لعمر اقل من 12 سنة مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار    

-35 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-20 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 3:00م والخ�وج 12:00ظ

-اقامة طفلين لعمر اقل من 12 سنة مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار    

-35 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-20 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 3:00م والخ�وج 12:00ظ

شا�ع الملك حسين بن طالل

منتجع و ��زدنسز
 موڤن�يك العقبة

resort.aqaba.reservation@movenpick.com

065005300

الشاطئ الجنوبي

فندق و منتجع و سبا
 موفن�يك تاالبي العقبة 

resort.talabay.reservation@movenpick.com

065005300

العقبة

Aqaba Carnival
for Tourism and Shopping

Sales Season  4 موسم التخفيضات

45 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة 

شامل الض��بة و وجبة االفطار

السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

55 JOD
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50 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة 

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المفردة

90 JOD

55 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة 

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المفردة

100 JOD



شا�ع السعادة

فندق الد�ز ان

reservation@daysinn-aqaba.com

03 203 1901

-اقامة طفلين لعمر اقل من 6 سنة مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار    

-10 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-10 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 12:00ظ
- %15 خصم على اسعار الطعام والش�اب

الشاطئ الجنوبي تاالبي

فندق ما��نا بال�ا 
العقبة تاالبي 

reservation@jptd.com

03 209 0790

-اقامة طفلين لعمر اقل من 6 سنة مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار 

- اقامة طفل واحد من عمر 6 - 12 مجانًا بنفس الغرفة 

-30 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-12 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 3:00م والخ�وج 1:00ظ
من   مختارة  اصناف  على  خصم   15%  -

الطعام والش�اب

 وال احلى

خالل اقامتك
سهرات

و فعاليات

العقبة

Aqaba Carnival
for Tourism and Shopping

Sales Season  4 موسم التخفيضات

18.5 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة 

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المفردة

37 JOD

30 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شامل الض��بة و وجبة االفطار

السعر للشخص بالغرفة المزدوجة
شامل الض��بة و وجبة االفطار

40 JOD
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-اقامة طفل لعمر اقل من 6 سنوات  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار 

-23 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 12:00ظ

info@myhotel-jordan.com

My Hotel
شا�ع النهضة

03 203 0890

السعر للشخص بالغرفة المزدوجة
شامل الض��بة و وجبة االفطار



فندق الكابتن

شا�ع السعادة

03 206 0710
شا�ع النهضة

فندق الرعد

03 201 8686

العقبة

Aqaba Carnival
for Tourism and Shopping

Sales Season  4 موسم التخفيضات

-اقامة طفل لعمر اقل من 6 سنوات  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار    

-15 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-15 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 12:00ظ

23 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

25 JOD
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-اقامة طفلين لعمر اقل من 6 سنوات  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار  

- االطفال من عمر 6 - 12 بتكلفة 12 دينار  شامل سرسر 
اضافي و وجبة االفطار

-10 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-5 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 12:00ظ

17 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

19 JOD
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-اقامة طفلين لعمر اقل من 12 سنة  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار 

- االطفال من عمر 7 - 12 خصم %50 على سعر الوجبات

-10 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-10 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 12:00ظ
- %25 خصم على اسعار الطعام والش�اب

شا�ع النهضة

GOLDEN TULIP
 AQABA

03 205 1234

17.5 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

20 JOD
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17 JOD15 JOD
-اقامة طفل لعمر اقل من 6 سنوات  مجانا بنفس الغرفة 

بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار 

-15 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-7 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 3:00م والخ�وج 12:00ظ

فندق اكوا فيستا

03 205 1620

السعر للشخص بالغرفة المزدوجة
السعر للشخص بالغرفة المزدوجةشامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار

-اقامة طفل لعمر اقل من 6 سنوات  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار 

-15 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 12:00ظ دوار االميره هيا شا�ع النهضة

reservations@aquavistaaqaba.com

reservations@hotelsmina.com

فندق جردانه

03 206 1103

18 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شا�ع النهضة

فندق مينا

03 201 5165

العقبة

Aqaba Carnival
for Tourism and Shopping

Sales Season  4 موسم التخفيضات

-اقامة طفلين لعمر اقل من 12 سنة  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار 

- االطفال من عمر 7 - 12 خصم %50 على سعر الوجبات

-10 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-10 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 12:00ظ
- %25 خصم على اسعار الطعام والش�اب

15 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

17.5 JOD
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yahya.maswada@yahoo.com

شا�ع األمير محمد

فندق بال�ا
مسوده

0798626680

-اقامة طفل لعمر اقل من 6 سنوات مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار 

-10 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 12:00ظ



-اقامة طفلين لعمر اقل من 6 سنوات  مجانا بنفس 
الغرفة بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار 

-30 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-20 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 2:00ظ
0792006012

Cloud7 Residence
Ayla Aqaba

فنادق اخرى
العقبة

Aqaba Carnival
for Tourism and Shopping

Sales Season  4 موسم التخفيضات

57 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المفردة

100 JOD

hello@wadirumufo.com

Reservation.aqaba@luxotel.com

-اقامة طفلين لعمر اقل من 10 سنوات  مجانا بنفس 
الغرفة بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار 

-70 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-20 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 2:00ظ hello@wadirumufo.com

Wadi Rum
 Bubble Luxotel

وادي رم

0799000651

100 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المفردة

200 JOD

-اقامة طفلين لعمر اقل من 10 سنوات  مجانا بنفس 
الغرفة بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار 

-70 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-20 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 2:00ظ

Wadi Rum
UFO Luxotel

وادي رم

0795880185

72.5 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المفردة

145 JOD

-اقامة طفل لعمر اقل من 5 سنوات  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار 

-15 دينار سعر الوجبة االضافية
-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 2:00ظ

Luxotel Aqaba Beach
Resort & Spa

الشاطئ الجنوبي

07 9210 6000

39.5 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المفردة

79 JOD



فنادق اخرى
العقبة

Aqaba Carnival
for Tourism and Shopping

Sales Season  4 موسم التخفيضات

zaitounahotel@yahoo.com

شا�ع الحمامات التونسية    

فندق ال��تونة

03 201 9601

المنطقة ال�ابعة

فندق ديال�ا

0795141271

15 JOD

- طفل واحد مجانًا اقل من 13 سنة
-وقت الدخول 1:00م والخ�وج 12:00ظ

شا�ع الملك طالل

AQABA WAVES
hotel

0797022269

السعر للشخص بالغرفة المزدوجة
شامل الض��بة

-اقامة األطفال لعمر اقل من 6 سنوات  مجانا بنفس 
الغرفة بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار  

-10 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-6 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 12:00ظ
- %15 خصم على اسعار الطعام والش�اب

18 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

20 JOD
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-اقامة طفل لعمر اقل من 6 سنوات  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار  

-15 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-وقت الدخول 2:00م والخ�وج 12:00ظ

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المفردة

19 JOD

reservation@aqabacoast.com

فندق ساحل العقبة

المنطقة ال�ابعة

-10 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
0770861010

25 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة

شامل الض��بة و وجبة االفطار

السعر للشخص بالغرفة المزدوجة
شامل الض��بة و وجبة االفطار

30 JOD

ء )
عا

الرب
- ا

ت 
سب

 ال
)

ة )
مع

لج
- ا

س 
مي

لخ
( ا

20 JOD

-اقامة طفل لعمر اقل من 7 سنوات  مجانا بنفس الغرفة 
بدون س��ر إضافي شامل وجبة االفطار  

-10 دينار للس��ر االضافي بالليلة الواحدة
-8 دينار سعر الوجبة االضافية

-وقت الدخول 3:00م والخ�وج 12:00ظ
الطعام  اسعار  على  خصم   15%  -

والش�اب
- %35 خصم على اسعار البا�ار

Turquoise Hotel
شا�ع األمير محمد

03 203 0888

السعر للشخص بالغرفة المزدوجة
شامل الض��بة و وجبة االفطار



15%

المحيط للمأكوالت 
اللبنانية والبح��ة

شا�ع الرشيد 

0799559111

15%
032033331

15%

امير البحار 

شا�ع االمير محمد

0797465000

15%

ا�از كابو��ا

شا�ع االمير محمد

0795020409

بفلو وينجز اند ��نجز

شا�ع الملك الحسين بن طالل
 - بوابة العقبة

د�وان مطعم و كافيه ��ن

شا�ع السعادة 

0796449975

20%
 032093209

10%

شا�ع النهضة

فندق دبل تري من هيلتون

العقبة

Aqaba Carnival
for Tourism and Shopping

Sales Season  4 موسم التخفيضات

10%
0795510432

مطعم الكابتن

شا�ع النهضة

مطعم ال�يت �يتك 

 شا�ع السعادة 

0799562016

10%10%
032060098

مطعم فرمو�ا الصيني  

شا�ع الملك الحسين بن طالل
بوابة العقبة

10%

شا�ع السعادة

0777577700

ركوة كنعان

10%

شا�ع السعادة

0796256612

مطعم و كافيه 
قلعة الذك��ات

10%

كبة �يتوتي

مجمع العقبة

0790203863
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على أصناف مختارة

10%
032016061

15%
0799464876

15%

شاورما ��م

شا�ع السعادة

0792424555

مطعم ومسمكة

أبو بكر

شا�ع االمير محمد

مطعم المنقل

شا�ع السعادة

15%
0779441111

SWEET HEAVEN
شا�ع السعادة

15%
0795255111

10%
0770816061

10%

شاورما ��ن الد�ن
بفرعية

0797772111

�يت الورد

شا�ع االمير محمد

أ�اد كافيه

شا�ع الحمامات التونسية

15%
0778441444

�ومي�و

نادي اليخوت الملكي

10%
0770807809

15%
0798277713

15%

كومي�و

مجمع العقبة الت�ويحي

0789090110

مول النافورة

�يال كافيه

مجمع العقبة الت�ويحي

10%
0798383318

ش��مب ميك�ز

مجمع العقبة الت�ويحي
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على أصناف مختارة
5%

0798690938

20%
0790144000

كعكة األ�ز
تااليه

مطعم قلعة المندي

العالمية محطة حسن ماضي

10%
0797691122

مطعم العدنان
للمأكوالت الخليجية

شا�ع األمير محمد

10%
0792535599

حلويات العنبتاوي

شا�ع السعادة

على أصناف مختارة

10%
07 8144 4174

كافيه نوم�ز للحلويات

مجمع العقبة الت�ويحي

على أصناف مختارة

10%
0785575313

شيخ المنقوشة

وسط البلد _ سوق الذهب

على قوالب
الكيك فقط



التجا��ة الثانية

العقبة
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10%

�يت الورد

الهالوي
للتحف الشرقية

مقابل البنك العربي

با�ار
عالء الد�ن

شا�ع ال�ازي 

محالت
الخطيب للتحف

التجا��ة األولى

الخلي�
للفضة والتحف

الشرقية

عمارة االيمان

با�ار رم 

30%
0797216868 0770816061

20%
0799530051

20%
079878517

شا�ع المنارة

10%

مؤسسة
خليل الحسنات التجا��ة

شا�ع المنارة

المعايطة
للوازم السيا�ات

شا�ع المنارة

الضابط وأبو العز
ل��نة ولوازم السيا�ات

المنطقة ال�ابعة

مؤسسة
سالمة المعايطة

30%
0799448861 0798676612

10%
0772353496

15%
0799448861

30%25%
0799139197 0796631313

20%
0797880835

لوازم سيارات



اشتري قطعتين والثالثة مجانا

شركة
ناي لأللبسة

ف�ع شا�ع الجامع الك�ير
ف�ع الخامسة

0786700828

30%

شاكر
جينز لأللبسة

التجا��ة الثانية

0790776463

20%

ك�وان
الذهبي 

التجا��ة الثانية

0795383696

20-50%

بنت االكابر

التجا��ة الثانية

0798944819

20-50%

مؤسسة
حمادة وأبو خشب

التجا��ة الثانية

0796891172

25%

مؤسسة
أحمد المصري

مجمع البنك االسالمي

0795777790

10-25%

زهرة أ�ا�ا
لألحذية والحقائب

التجا��ة األولى 

0791850605

10-35%

نوفوتيه شعث 

التجا��ة األولى

0795521569

30%

A&M Kids center

التجا��ة الثالثة

0796716655

25%

مؤسسة فرساي
للوكاالت التجا��ة

التجا��ة الثالثة

0795979788

30%

تصميم بوتيك

شا�ع السعادة

0797777197

30%

أبو جوهر
لألحذية والحقائب

بكافة الف�وع

0797057874

10-40%

مؤسسة هاواي
لأللبسة

التجا��ة الثالثة

0788887795

10%

المنال
لأللبسة الشرعية التركية

التجا��ة الثالثة

0799877422

50-70%

العقبة
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طشطوش
للعطور

التجا��ة األولى

0790095197

10-55%

قطان
جلوبال 

ستي سنتر مول 

0797090666

5-30%

بوكا

مجمع العقبة الت�ويحي

0797282485

15%

مجوه�ات
مو�تي��ال 

شا�ع السعادة

0799999244

30-40%

جالمور

شا�ع الرشيد

0777233033

10-40%

خاطر
للساعات

التجا��ة االولى

032015669

20-40%

طلحة عودة
لإلكسسوا�ات

جميع الف�وع

0798373686

35%

الكبا��تي
لإلكسسوا�ات

التجا��ة الثانية

0796465566

30%

ا��ام
للمكياج

مجمع البنك االسالمي

0788087647

10%

القطان
للعطور

مقابل مسجد الملك
حسين بن طالل 

0797080888

30%-10

العقبة
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العقبة
جاليري

032058686
التجا��ة الثالثة

5-30%

العقبة
جاليري

032058686
التجا��ة الثالثة

5-30%

الختيار
جاليري

0797355574
المحدود -شا�ع الوسط

10%

مطبقيات
األمير

0780187706
المحدود -شا�ع الوسط

15%

مؤسسة
محمد سميح

للفرشات

0796644363
صالح الد�ن

35%

شا�ع الرشيد

0799919666

50-70%

ال�ؤية المشرقة
للبص��ات

سوق الجمعية

0797944222

30-50%

مركز 
العدسات

شا�ع الحمامات التونسية

0798517675

اوبتكس
شامي

مجمع الب��د

0786565262

مركز
SEE للبص��ات

الشنط جهز 

و استعد الكبر

الخصومات

Up to 30% 30-75%

سوق الجمعية
0791697944

50-65%

خاطر 
للبص��ات

عمارة الكساسبة
0796454317

20-50%

مركز أيلة
لطب العيون
(الشامي للعيون)

سوق الجمعية

0799127757

50%

مركز
جهان للعدسات

سوق الجمعية
0777535370

مركز
دبي

للبص��ات

50%

العقبة
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باس�ثناء ال��بان



مؤسسة وهبة 
لألجهزة الكهربائية 

مجمع السالل 

0777210746

5-15 %

مؤسسة
أبو ع�يد التجا��ة

مجمع السالل 

0795482122

5-15 %

مؤسسة حمزة القرعان
لألجهزة الكهربائية

مجمع السالل 

0798437051

5 %

مؤسسة
السالل التجا��ة

مجمع السالل 

0796355536

5 %

ميجا
لإللكت�ونيات

التجا��ة الثالثة -شا�ع البت�اء

0790307083

10%

محالت
نجمة فلسطين

الحرفية

0795888774

10-15%

مؤسسة
نجوم �يت المقدس

الحرفية

0797335577

10-15%

القطان
للكهربائيات

مقابل مسجد الملك
حسين بن طالل 

0795293000

ما تشتري 
تجهيزات بيتك
ال من العقبة

النها منطقة خاصة
و خصومات الكرنفال

 تصل الى ٥٠٪

مع م�اعات اإلج�اءات الجمركية

الشنط جهز 

و استعد الكبر

الخصومات

العقبة
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حيدر م�اد 
شا�ع الحسين بن علي

032035107

10% 5-25%



بجانب مطعم المهندس

0796144881

قرب مطعم المهندس

0796664355

التجا��ة الثالثة -شا�ع الطبري

0796790090

الجيل الخامس
للخلويات

بوابة
الخلوي

النجم المميز
للخلويات

موبا�ل
ستا�ل 

التجا��ة الثالثة

0798708088

استفيد خالل الكرنفال
من الخصومات

على اكسسوارات
االجهزة الذكية

على االكسسوا�اتعلى االكسسوا�ات على االكسسوا�اتعلى االكسسوا�ات
20%

mobile shop

شا�ع ال�يت�ا

0796881000

30%

الش��ف موبا�ل

مول البحر

0791505552

15-25%

25%25%

بكافة ف�وعه

0795573366

بكافة ف�وعه

0795573366

محل ورد ورمان
للمنتجات التركية

مؤسسة
منذر الخضري التجا��ة

عطار المدينة الوردية
بكافة ف�وعها

بكافة الف�وع

0796591415

30%15%25%

25%

العقبة
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محمص وعطارة ومواد تموينية

على االكسسوا�اتعلى االكسسوا�ات



اسواق
المنذر للمنظفات

0795573366

15%

العقبة
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المحدود الوسط

مؤسسة أمواج
للمواد ال��اعية

ومكافحة اآلفات

0797246653

15%

التجا��ة الثالثة

مكتب
المومني العقاري

798283781

25%

الخامسة

شركة
سالم الكسواني

للمف�وشات

0796738987

10%

التجا��ة الثالثة

دار األنباط
للطباعة 

0777770460

10%

الحرفية

�يت النبات
لألزهار والنبا�ات 

0795042649

20%

التجا��ة الثالثة

مؤسسة الخلي�
لمكافحة الحش�ات

0795523238

50%

التجا��ة الثالثة

كفتي��ا ومقهى
وردة عبود

0786842500

25%

الشاطئ األوسط
المينا هاوس

الحوت الس��ع
للتخليص 

0797777704

30%

التجا��ة االولى

مخبو�ات
أم احمد

0795394060

10%

التجا��ة ال�ابعة

الباشا
للخدمات العقا��ة 

0790063729

25%

التجا��ة االولى

محالت أخرى



 إست�احة ومخيم الق��ة البدوية

0799078450
الشاطئ الجنوبي - الق��ة البدوية 

20%

السندباد

الشاطئ الجنوبي ( ب�انيس  )

032050008

جمعية
العقبة للغوص **

** م�اكز الغوص المشاركة

0796633340

20%

دوار االميرة هيا 

032031717

علىالرحالت وال��اضات البح��ة والغوصعلى دو�ات الغوص

20%

Fun N Sun

شا�ع اليرموك

032033031

مركز غوص سي ب��ز

10%25JD

العقبة
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 تجربة الغوص

15 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة 

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المفردة

20 JOD ق��ة �يت العقبة

0799944797 
الشاطئ الجنوبي - الق��ة البدوية 

13 JOD
السعر للشخص بالغرفة المزدوجة 

شامل الض��بة و وجبة االفطار

شامل الض��بة و وجبة االفطار
السعر للشخص بالغرفة المفردة

22 JOD

الغواصون العرب - مركز الضفدع البشري للغوص - بيت العقبة - مركز النجم البحري للرياضات المائية - مركز نيمو للغوص
- مركز غوص حديقة المرجان - مركز العقبة البدوي للغوص -  مركز المرجان االحمر للغوص -  مركز أمواج للغوص

 - مركز ريو للغوص

علىالرحالت وال��اضات البح��ة والغوص
طفل (3-11) واحد مجانًا مع كل عائلة
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07 9883 9738
Mingle

Hero's Burger
07 9917 555407 9917 5554

Ananas

0797979775

20%
Mélange

07 9883 9738
Frosti

5%

20%

15%15%
032091722

10%
Candy Cracker

0795228877

10%

Deeritna

032091670
Raw & Bowl'd

10%

07 9399 9111

15%

Rakeen

فقط من الساعة
9 صباحًا - 3 مساًء

على ألعاب
األطفال



25% 50%

العقبة
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03 209-1648
Hattouteh

0776226262
Renee's

10% 15%

الخصم من الساعة 1 ظهرًا - 5 مساًء
على الطعام على الشراب

07 9004 1666
25% 50% الخصم من الساعة

على الطعام1 ظهرًا - 5 مساًء على الشراب

خصومات خاصة في شارع المطاعم
السياحية وسط قرية المرسى - ايلة
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محالت أخرى

07 9004 1666
20%

Royal Optical
03 2091675

20-30%

The Y Store
03 2094104

15%

Hands

RayBan
50%

B y  t h e  s e a

H A N D S

07 89789789

20%

Elite Mobile
03 209 1656

15%

Rush Adventure Shop
03 209 4308

15%

Yousef Afandi

03 209 4307
Calamantina

03209-4043

10%

Wild Jordan
07 9930 0389

15%

Bedouin House

15%

باق األصناف

خصم على جميع
اإلكسسوارات

على المساج
والعناية بالبشرة

على المساج
والعناية بالبشرة
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محالت أخرى

03 2094104

30%
Antica

03 209-1669

25%
Rawhi wellness center

07 9837 3686

35%
03 2094044

10-20%
Golden Boho

على
بعض السلع



   للحجز و االستفسار   5664141 06ش��طة اب�از حجز الفندق المؤكد

00000 51 06للحجز و االستفسار

عمان - العقبة - عمان
اربد - العقبة - اربد

الزرقاء - العقبة - الزرقاء

14 JOD
17 JOD
16 JOD

11 JOD
14 JOD
12 JOD

السعرالمسار
ذهاب و عودة  (عمر 10 سنوات فما فوق)

السعر
ذهاب و عودة (من عمر 2 - 10 سنوات)

أسعار مميزة لجميع
رحالت منتصف النهار تبدأ من 49 دينار،

و 60 دينار للرحالت الصباحية والمسائية.

- األسعار التفضيلية لرحالت منتصف النهار متوفرة عند الطلب وفي أي وقت.
- األسعار التفضيلية للرحالت الصباحية والمسائية متوفرة حسب الش�وط التالية :

تطبق على رحالت الذهاب واإلياب فقط.
- يجب أن يكون الحد األدنى لإلقامة في العقبة ليلتين، والحد األقصى لإلقامة 7 ليال.

- يجب إب�از حجز فندق مؤكد (خالل فترة الكرنفال) لموظفي مكتب الم�يعات، 
- حتى يتم إصدار التذاكر على السعر التفضيلي.

األسعار المذكورة أعاله قابلة للدمج.
- قد ُتطبق رسوم خدمة.



0799665066

0792999888

0795576326

07972077710797207771
على سعر جوالت الباص 

25%

مجمع العقبة الترويحيمجمع العقبة الترويحي

مدينة التسلق والمغامراتمدينة التسلق والمغامرات

جمعية العقبة السياحية البحريةجمعية العقبة السياحية البحرية

50%

12.5 JOD

30%
على دخوليات جميع
الفعاليات واألنشطة

على جميع أصناف
المنيو داخل السنيما

حزمة كاملة
جميع انشطة صعود المغامرة

7.5 JOD
دورة الحبل ومغامرة االنزالق

العقبة
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أنشطة ومغامرات

10 دينار 30 دينار  15 دينار 
جولة 15 دقيقةجولة 30 دقيقةجولة 60 دقيقة
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في الفترة من 12\1\2023 إلى 2023/2/12


