
 

 
 

 بعض شركات الطيران، ومعلومات عن خدماتها، وذلك حسب الترتيب االبجدي

 المحتوى اسم شركة الطيران

 
 

 

 

  مدينة يف  147ا إى رحالهت تنقلكيتميز طريان اإلمارات بأن رحالته تربط بني مجيع القارات الست عن طريق ديب، إذ
 رحالته. مجيع أحناء العامل. وطريان اإلمارات آخذ يف توسيع شبكة خطوط

  لركاب درجة األعمال والدرجة السياحية، وذلك على أساس سعر  %10وتقدم شركة طريان اإلمارات خصماً بنسبة
 التذكرة الصايف باستبعاد الضريبة. 

  االنرتنت.عن طريق موقع طريان اإلمارات يف شراء تذاكر السفر  للمشاركنيوميكن 
 http://www.emirates.com 
  رمز الفعاليةيرغبون في شراء تذاكر للسفر بطيران اإلمارات إدخال  المشاركين الذينويجب على  EVE6ISB 
 تروجيية خاصة يرجى إدخال الرمز التايل للشركة للحصول على أسعار التذاكر 

 
 
 
 

  ل إى جاكرتا عن طريق أبو ظيب، وهي إحدى الشركات الرائدة يف العامل. وتواص رحالهتاتُسرير شركة االحتاد للطريان
 بلداً.  68مدينة يف  116شركة االحتاد إعادة تطوير السفر جواً، إذ تُسري رحالت يف الوقت الراهن إى 

  ألسعار التذاكر لدرجة األعمال والدرجة السياحية، وذلك على أساس  %20خصماً حىت للطريان وتقدم شركة االحتاد
 صايف أسعار التذاكر باستبعاد الضريبة. 

  يف االنرتنت االحتاد للطريانشراء تذاكر السفر عن طريق موقع شركة  للمشاركنيوميكن 
  http://www.etihad.com 
  رمز الترويجإدخال  من االتحاد للطيرانيرغبون في شراء تذاكر للسفر  المشاركين الذينعلى EYIDB20 

 درجة رجال األعمال. الخصم على سعر تذاكرلالستفادة من 
  رويجيالرمز التإدخال  من االتحاد للطيرانيرغبون في شراء تذاكر للسفر  المشاركين الذينوكذلك على 

EYIDB10  الدرجة السياحية. الخصم على سعر تذاكرلالستفادة من 

 

 125 تربط بني مجيع القارات الست عن طريق الدوحة، إذ تصل رحالهتا إى ااخلطوط القطرية بأن رحالهتشركة تميز ت 
 . ايف توسيع شبكة خطوطه ةيف مجيع أحناء العامل. واخلطوط القطرية آخذ حالياً  مدينة

 كل درجاهتا، وذلك على أساس سعر التذكرة الصايف باستبعاد ل %25إى  5 يرتاوح بنيخصماً  وتقدم اخلطوط القطرية
 الضريبة. 

  شراء تذاكر السفر عن طريق موقع اخلطوط القطرية يف االنرتنت. للمشاركنيوميكن 
 http://www.qatarairways.com/global/en/homepage.page 
  يةرمز الفعاليرغبون في شراء تذاكر للسفر على الخطوط القطرية إدخال  المشاركين الذينويجب على CGK1048 

 

 مدينة  268حالهتا إى ، إذ تصل ر نريويبتربط بني مجيع القارات الست عن طريق  ابأن رحالهت الرتكيةتميز اخلطوط ت
 . ايف توسيع شبكة خطوطه ةآخذ الرتكيةيف مجيع أحناء العامل. واخلطوط 

  كل درجاهتا، وذلك على أساس سعر التذكرة الصايف باستبعاد ل %20إى  10 يرتاوح بنيخصماً  الرتكيةوتقدم اخلطوط
 الضريبة. 

  االنرتنتيف  الرتكيةشراء تذاكر السفر عن طريق موقع اخلطوط  للمشاركنيوميكن   
   https://www4.thy.com/TKC/app/main?execution=e4s1  
   اليةرمز الفعيرغبون في شراء تذاكر للسفر على الخطوط التركية إدخال  المشاركين الذينويجب على 

145TKM16 
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