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Тегін WI-Fi бар! 

ТӨЛҚҰЖАТТЫ БАҚЫЛАУ 

VISA 

ТӨЛҚҰЖА
Т 
ОТЫРҒЫЗУ ТАЛОНЫ 

ихрам күйіне ену керек 

НИЕТ 

ТП7 

а. Равза а. Мина тауы 

b. Муздалифа 

с. Арафат 

d. Ан - Нур 
тауы 
е. Саур тауы 

Оқылатын барлық міндетті 
дұғаларды 

Меккеде 100 мың рет - 

Мединада 1000 рет 

Байланыс - 100 Реал - 27$ 10 гб 

шамамен 175 Реал - 47$ 100 гб 

е. Құба мешіті 

f. Құрма бағы 

Пайгамбарыбыз (сав)га чексиз салам 
салаваттарыбыз болсун! 

Пайғамбар с.ғ.с. сәлем: 

Ассолаату вассалааму алайка я 

расулаллах! Ассолату вассалааму 

алайка я хабибаллах! Ассолаату 

вассалааму алайка я хойро холкиллах! 

Ассолаату вассалааму алайка я 

саййидал аввалиина вал аахириин! 

Мединадағы Құба мешітіне бару 

және ондағы кез келген намазды оқу 

Умраға теңеледі 

(Ұшып шыққанға дейін 

автокөлікке айыппұлдарды, 

алименттерді және т. б. 

тексеріңіз.) 

(шекарадан өткенге дейін 30 минут 

бұрын ұшқыш хабарлайды) 

Егер сіз Джиддаға 

ұшатын болсаңыз, 

онда сіз ихрам киімін 

киюіңіз керек, себебі сіз 

шекарадан өтіп, сол 

жерден  

b. Джаннат аль баки 

с. Ухуд тауы 

d Киблатайн мешіті 

ТІРКЕЛУ 

ТӨЛҚҰЖАТТЫ БАҚЫЛАУ 

Зәм-зәм суын Қағбаға қарап тұрып ішіп, 
дұға айту керек 

Жүрек тыныштық табады, 

ал жан бақытқа бөленеді 

Умра – әр 

отбасы үшін! 
мешітте оқы - мешітте дұға еткені 

үшін сый пайғамбар айтқандай 100 

мың есе көп болады. 

Мешітке оң аяқпен кіріп, былай 

айту керек 

Құрманы Мединадан алған жөн - 

үлкен амбер 30 Реал - 8 АҚШ 

долларын құрайды. 

Бисмилла вассолату вассаламу ала 

росулилляа Аллохуммафтахь ли 

абваба рохьматик 

Қағбаға кірген кезде шыққан кезде қателесіп 
кетпеу үшін есіктің атауы мен нөмірін есте 

сақтауға тырысыңыз 

КЕҢЕСТЕР 

Алдын ала УМРА, Умраны қалай жасау 

керектігі және ол үшін болатын сый туралы 

хадистерді оқып шығыңыз - осылайша сіз 

осы ғибадаттың барлық күшін сезінесіз. 

Дұғаны алдын-ала жазып алыңыз, мысалы, 

дұғаны мынадай сөздермен бастаңыз: 

Аллахым Сен мээримдуулердун эн 
мээримдусусун, ырайымдуулардын эн эле 
ырайымдуусусун, кечиримдуулердун эн 
сонун кечиримдуусусун! 
Аллахым Сага чексиз мактоолор шугурлер 
болсун! 

Харамға, мешітке кіре берісте оқылады: 

Роббанаа аатина фиддуния хасанатав ва 

фил аахироти хасанатав вакинаа 

азаабаннаар 

ЛаббайкаЛлохумма лаббайк! 

Лаббайка лаа шарика лака лаббайк ! 

Иннал хамда , ваннеъмата , лака 

валмулк! Лаа шарика лак! 

Меккеге келіп, орналасып, аздап 

демалғаннан кейін, қажылыққа келген 

адамның умра жасау үшін Қағбаға Әл-

Харам мешітіне баруы керек. 

Jazeera travel 
www.jazeera.kg 

+996 755 465 665 Бішкек 

+996 502 090 303 Ош 

ҮЙ ӘУЕЖАЙ 
ҚОНАҚ ҮЙ 

УМРА ДЖИДДА 

ӘУЕЖАЙҒА ШЫҒУ МЕДИНАҒА ШЫҒУ ҮЙ 
МЕДИНАДАҒЫ 

ЗИЯРАТТАР 
МЕККЕДЕГІ 
ЗИЯРАТТАР 

TRANZIT 
AIRPORT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Біздің жұмысымыздың 14 жылдық тарихындағы 

  бақытты қажы! 

Тұрақтылық, сенімділік және жайлылық - біздің JAZEERA TRAVEL компаниясының ұраны! 

Біздің компанияға сенім арта отырып, Сіз рухани демалысыңызды өз ісінің мамандарымен 

бірге жоспарлайсыз! Бізбен бірге Сіз қажылыққа шариғаттың барлық ережелері бойынша 

барасыз. Біздің тәжірибелі гидтер әр мұсылман үшін қасиетті орын Мекке қаласының барлық 

сұлулығы туралы айтып береді және ең бастысы көрсетеді. Алла берген Мекке - мұсылмандар 

үшін құбыла болып табылатын Қағба орналасқан қасиетті қала және Әл-Харам мешіті, онда 

дұға жасағаны үшін мың еселенген сый беріледі, мұнда Пайғамбар (с.ғ.с) дүниеге келді, мұнда 

ол өзінің пайғамбарлық миссиясын бастады, мұнда оған Құран аяттарының көпшілігі жіберілді. 

Біз Сіздерді Умраны бізбен бірге жасауға шақырамыз! 

Умра – әр отбасы үшін!

Әр мұсылманның өміріндегі басты саяхатты Jazeera travel компаниясымен бірге 

жасаңыз - УМРА туры - 2023 ж. 

УМРА 2022-2023 Jazeera travel 
www.jazeera.kg 

16 000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

БІЗ СІЗГЕ БАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІМІЗ БОЙЫНША ИКЕМДІ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖҮЙЕСІН 
ҰСЫНАМЫЗ! 

Aviabileti.kg 
Ұшаққа билеттерді онлайн сатып 

алу 
www.aviabileti.kg 

Умра 

www.jazeera.kg 

Бішкек қ., 

Киевская к-сі, 118 

+996 (550) 90 14 24 

Бішкек қ., Ахунбаев к-сі, 195 

Жүнісалиев тұйық көшесі 

+996 (312) 58 05 70 

+996 (556) 90 14 24 

Ош қ., 

 Курманжан Датка к-сі 310 

+996 (502) 09 03 03 

Бішкек қ., 

Абдрахманов к-сі, 191 

Hyaat Regency 

Мраморное а. 

 «Манас» әуежайы 

Джалал-Абад қ. 

Ленин даңғылы, 10 

 Jannat Regency Jalal-Abad 


