
الشركة األوىل في المملكة العربية السعودية 

المختصة بتقديم خدمات السفر الفاخرة والمتكاملة



المسافر هي العالمة التجارية الرائدة في مجال السفر في 

الشرق األوسط، حيث تلبي احتياجات المسافرين من المملكة 

العربية السعودية والمنطقة وخارجها. 

كونها وكالة سفر إلكترونية متكاملة متعددة  القنوات، تقدم 

المسافر لعمالئها من األفراد والمؤسسات والشركاء الحكوميين 

وكبار الشخصيات خدمات متفوقة وابتكارات متطورة 

واستشارات السفر عبر أحدث المنصات الرقمية عبر اإلنترنت، 

مراكز االتصال، تطبيق الواتساب والفروع التجارية.

عن المسافر

نجحت المسافر بحصد العديد من الجوائز لريادتها في 

قطاع السفر لسنوات متعددة عىل التوالي!



المسافر كونسيرج

نفخر بكوننا الشركة األوىل في المملكة العربية السعودية التي تختص بتقديم خدمات السفر 

الفاخرة والمتكاملة؛ والتي نسعى من خاللها إىل تلبية احتياجات عمالئنا في المملكة الذين ال 

يتوقعون ويستحقون إال األفضل عندما يتعلق األمر بترتيبات السفر. 

فريقنا المميز من مستشاري السفر عىل أتم االستعداد لتصميم برامج تلبي كافة احتياجات 

المسافرين طوال الرحلة، بدءاً من مرحلة اختيار وجهة السفر، رحلة  الطيران واإلقامة الفندقية 

الفاخرة إىل تصميم برامج وتجارب وأنشطة ممتعة ومشوقة، وانتقاء الخدمات الفاخرة ذات 

المستوى العالمي والتي تعتني بأدق التفاصيل من أجل راحة عمالئنا وسعادتهم. 



التزامنا

نقوم في المسافر بتسخير شبكتنا الواسعة وشركاء السفر 

لنتمكن من تقديم تجربة ال مثيل لها.

خصوصية تامة

منح عمالئنا الخصوصية التامة 

أثناء السفر هي أوىل اهتماماتنا. 

لذلك نحن حريصون عىل الحفاظ 

عىل سرية المعلومات الخاصة 

بعمالئنا  أثناء التخطيط لرحالتهم، 

لضمان تجربة سهلة وسلسة 

ومليئة براحة البال.

تجارب تفوق توقعاتكم قريبون منكم االهتمام بأدق التفاصيل

هدفنا األول واألخير إسعاد 

عمالئنا، وذلك عبر منحهم تجربة 

شخصية مميزة فيما يتعلق 

بالسفر. لذلك نقوم بتزويد عمالئنا 

بتجارب خارجة عن المألوف 

ُصممت خصيصاً لتناسب 

متطلباتهم، بل وتزودهم أيضاً 

بمزايا وخدمات حصرية لتجربة 

كاملة ومتكاملة.

حيثما تواجدتم وسواًء كنتم 

تريدون التخطيط لرحلة جديدة أو 

حتى السفر في آخر لحظة، يمكنكم 

االعتماد علينا لتلبية كافة 

متطلباتكم واإلجابة عىل كافة 

استفساراتكم.

نسعى من خالل خدماتنا المميزة 

إىل االهتمام بأدق التفاصيل من 

أجل توفير وقت وجهد عمالئنا، 

ومنحهم خطط سفر متكاملة تلبي 

كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم.



مهما كانت رغبات عمالئنا، سواًء تكمن باكتشاف مدن متعددة في بلد ما أو كانوا يرغبون 

بزيارة عدة بلدان، نقوم دوماً بتخطيط مسار رحالتهم وفقاً لرغباتهم واهتماماتهم التي تتضّمن 

زيارة أبرز المعالم واالستمتاع بأجمل األنشطة وإمكانية الدخول ضمن الئحة ضيوف 

"الدرجة األوىل" للفعاليات واالستفادة من مزايا حصرية.

خدماتنا

رحالت تُلبي احتياجاتكم



مستشار "السفر الفاخر" والخاص بكم مستعد لتلبية احتياجاتكم طوال فترة الرحلة، بدءاً 

من مرحلة التخطيط ولحين وصولكم إىل وجهتكم، وحتى بعد ذلك. 

تضم مهامنا إجراء وتنظيم حجوزات المطاعم والمنتجعات الصحية، والتذاكر والتجارب 

االستثنائية التي يصعب التخطيط لها.  وسنبذل قصارى جهدنا لمنحكم تجربة شاملة 

ومتكاملة، وتقديم خدمات إضافية مثل:

خدماتنا

خدمات الكونسيرج الخاصة بكم

 حجوزات

المطاعم

 جلسات المنتجع

الصحي

 تذاكر الحفالت

والعروض

 تجارب خاصة

وحصرية

 خدمة كبير

الخدم

 خدمة

الترجمة



نفخر بعقد شراكات استثنائية مع مجموعة من العقارات الفاخرة حول العالم، لمنح عمالئنا الفرصة 

في اختيار إقامة فندقية فاخرة  في إحدى الفنادق أو الشقق الفاخرة أو الفلل التي تتمتع 

بالخصوصية التامة. نمنحكم من كل بستان زهرة، بدءاً من أكثر العناوين فخامة في قلب المدينة 

إىل المنتجعات المميزة والتي تقع في الجزر االستوائية أو لتحظوا بتجارب استثنائية وسط المناظر 

الطبيعية الصحراوية. أينما كانت وجهتكم ستحظون معنا بعطلة تبقى في الذاكرة.

إقامات فاخرة

  شقق فندقية 5 نجوم ●

منتجعات الجزر النائية ●

فلل بمسابح خاصة ●

شقق فاخرة ومفروشة بالكامل ●

إقامة شاملة ومتكاملة●

خدمات كبير الخدم ●

وسائل راحة عالمية المستوى ●

حجوزات المطاعم والمنتجع الصحي ●

ترقيات مجانية ●

تسجيل الوصول / المغادرة المبكر●



 أعضاء في برامج شركاء السفر

الفاخرة المعروفة عالمياً



  السفر الجوي الفاخر

نحرص عىل إجراء حجوزات بفئة درجة رجال األعمال والدرجة األوىل 

وبالشراكة مع أفضل شركات الطيران حول العالم، لضمان تقديم 

خدمات ذات مستوى عالمي لعمالئنا. يمكننا أيضاً تلبية كافة احتياجاتهم 

الخاصة لمنحهم أعىل درجات الراحة والرفاهية.

 خدمة االستقبال

والترحيب

 أولوية الصعود إىل

الطائرة

 مقاعد وخدمة

متميزة

 وجبات

خاصة

 إمكانية الدخول إىل

صاالت كبار الشخصيات

 طائرات

خاصة



تنظيم تنقالت العمالء حسب الطلب

سواء كنتم تبحثون عن سيارة نادرة أو سيارة ليموزين يقودها سائق، 

سنحرص عىل اختيار أفضل وسيلة نقل لتحظوا برحلة سلسة وفاخرة. 

يمكنكم االختيار من بين مجموعة من السيارات الفاخرة للذهاب إىل 

المطار أو الرحالت الفردية داخل وجهتكم في أي مكان وأي وقت.



 مرافق لكبار

 الشخصيات عند

الوصول

 ترقيات

الغرف

 تسجيل الوصول

 المبكر / المغادرة

المتأخرة

 تجارب طعام

استثنائية

 أولوية الحجز في المطاعم

والصاالت المميزة

 ترحيب شخصي من

المدير العام

 رصيد داخل

المنتجعات

 خدمات

استثنائية أخرى

 أنشطة

ترفيهية

نحن معكم خطوة بخطوة لتحظوا بمعاملة خاصة بكم، مع مزايا حصرية ومميزة.

مزايا حصرية



هل أنت مستعد لعقد شراكة معنا 

وتوفير رحالت ال تنسى؟

تواصل مع فريق كونسيرج:

concierge@almosafer.com


