Programa Hadj 2022 via Diwan Travel
In Sha Allah verkeren jullie allen in goede staat. Wij beseffen ons dat de heilige reis een droom is
voor vele moslims en vele voorbereidingen met zich meebrengt. Wij zullen onze uiterste beste
doen om het voor u een onvergetelijke belevenis te maken. Daarom bieden wij begeleiding en
ondersteuning tijdens deze reis.
Zoals bekend is organiseert Diwan Travel jaarlijks de Hadj, zo ook dit jaar 'Hadj 2022'.
Hieronder vindt u alle informatie zoals prijzen, data en meer.

Het reisprogramma hadj 2022: van 01-07-2022 t/m 21-07-2022, ( +/- 2 dagen)
•
•

•
•
•
•
•

•

We zullen In Sha Allah op 01 Juli 2022 (1 Dhu l’Hijja) vertrekken van Amsterdam naar Medinah.
In Medinah verblijven wij vier nachten in de SAJA Almadina hotel op korte loopafstand van Masjid Nabawi
(± 200 meter). Dit is van 01 Juli tot 5 Juli 2022 (1 Dhu l’Hijja tot 5 Dhu l’Hijja). Het hotel in Medinah is
inclusief ontbijt en avondeten. Tijdens ons verblijf in Medinah verrichten wij de Ziyarat.
Vervolgens gaan we naar Azizia. Zie bijlage met de informatie over het hotel. Hier verblijven we van 6 tot 8
Juli 2022, (6 tot 8 Dhu l’Hijja). Op de dag van aankomt in Makkah verrichten wij de Umrah.
Daarna (op 8 Dhu l’Hijja) gaan we naar Mina. Hier verblijven we van 8 tot 13 Juli 2022 (8 tot 13 Dhu l’Hijja).
Het tentenkamp in Mina is inclusief ontbijt en middag en avondeten.
(NB: Tussentijds is het hotel in Azizia toegankelijk, maar zonder ontbijt en avondeten ).
<> Gedurende deze dagen worden de Hadj rituelen uitgevoerd.
Dan gaan we weer terug naar Azizia. Hier verblijven wij tot 15 Juli 2022 (15 Dhu l’Hijja).
Als laatste gaan we naar Mekka, hier verblijven we in Al Abraj “Clock Tower”. Ons verblijf is in het
Swissotel Al Maqam “5 sterren hotel”. Hier verblijven we 7 dagen tot 21 Juli (21 Dhu l’hijja). Dit hotel is
inclusief ontbijt en avondeten.
De terugreis zal vanuit Jeddah zijn naar Amsterdam en we komen aan op 22 Juli 2022.

De prijzen
Op dit moment zijn de prijzen nog niet bekend voor de Hadj 2022.
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws rondom Hadj & Umrah en de (pakketten en prijzen)?
Neem gerust contact met ons op
NB: De reservering is pas officieel nadat wij de vereiste aanbetaling hebben ontvangen.
Hou rekeningen met verschuivingen van data, alle genoemde data zijn plusminus +/- 2 dag.

In Sha Allah hebben wij u van voldoende informatie voorzien. Voor meer informatie of een
verkennend gesprek, neem gerust contact met ons op.
Graag vragen wij u om onze hadj informatie 2022 te delen in uw omgeving.
Wa Salaam Alaykom
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