
 

 جدول استبدال األميال لنادي الواحة
 
سياآ  

 
 باوروا

 
يةدلھنرة القااشبھ   

 
 الشرق األدنى

 
رانيوإلخليجي ون التعاس امجلدول   

 
جةدرلا  

 
 

  
 المنطقة

  لسياحيةا 15,000 

  لألعمال اجار 30,000

 رانيوإلخليجي ون التعاس امجلدول  لىوألا 45,000
  ليارولا 56,000

  قيةرلتا 10,000

  لسياحيةا 20,000

 نى دألرق الشا لألعمال اجار 30,000

  لىوألا 40,000

  ليارولا 50,000  
  قيةرلتا 15,000

  لسياحيةا       25,000 30,000 

  لألعمال اجار 50,000 45,000

 يةدلھنرة القااشبھ  لىوألا 75,000 60,000

  ليارولا 94,000 75,000

  قيةرلتا 25,000 15,000

 15,000 50,000 x 40,000 لسياحيةا  

30,000 75,000 x 60,000 لألعمال اجار  

45,000 100,000 x 80,000 با أورو لىوألا 

56,000 125,000 x 100,000 ليارولا  

10,000 25,000 x 20,000 قيةرلتا  

15,000 80,000 x 60,000 50,000 لسياحيةا  

30,000 120,000 x 90,000 75,000 لألعمال اجار  

45,000 160,000 x 120,000 100,000 ألقصىرق الشا/سياآ لىوألا 

56,000 200,000 x 150,000 125,000 ليارولا  

10,000 40,000 x 30,000 25,000 قيةرلتا  

  لسياحيةا 50,000 60,000 80,000 40,000 100,000

  لألعمال اجار 75,000 90,000 120,000 60,000 150,000

 لشماليةايكا رمأ لىوألا 100,000 120,000 160,000 80,000 200,000

250,000 

50,000 

  ليارولا 125,000 150,000 200,000 100,000

  قيةرلتا 25,000 30,000 40,000 20,000

 تمالحظا

 .ةقیرلتا لمیاأ ءباستثنا ،اًیابوإ اًابذھ تلمكافآا تحالر نع لألمیاا جمیع بتحتس -

  - عنھا نمعللا راتلمساراعب تحالرلا بجمیع ملقیاا بیج -
  دوللن ایة بیرلبوایة ولجت احالرلا/فقویسمح بالت ال-
 لةدولس انفل خدایة رلبوایة ولجت احالرلا/فقویسمح بالت -

 B777-300ER KU ارھیدت لتيا راتللمسا طفق حمتا لیارولا جةدر في دالالستبا-

 لیارولاجة درمتاحة في ر قیة غیترلا -

 

 المدن المدرجة لكل منطقة

 أبو ظبي ، البحرین ، الدمام ، الدوحة ، دبي ، القصیم ، جدة ، الكویت ، المدینة المنورة ، مشھد ، مسقط ، النجف ، الریاض ، طھران دول مجلس التعاون الخليجي وإيران:

 عمان ، باكو ، بیروت ، بودروم ، اسطنبول ، صبیحة ، طرابزون ، األقصر ، القاھرة ، شرم الشیخ ، تبلیسي ، الرنكا :دنىالشرق األ

 أحمد أباد ، إسالم أباد ، بنغالورو ، تشیناي ، كولومبو ، دلھي ، دكا ، كوتشي ، الھور ، مومباي ، ثیروفانانثابورام لھندية:شبھ القارة ا

 أثینا ، فرانكفورت ، جنیف ، لندن ، مالقة ، میالن ، میونیخ ، باریس ، روما ، سراییفو ، فیینا أوروبا:

 بانكوك ، مانیال آسيا / الشرق األقصى:

 نیویورك أمريكا الشمالية:
 

 


