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5 تسجیل دخول المركبات الخاصة و المستأجرة
الى محمیة وادي رم الطبیعیة

حجز المركبات العاملة في النقل السیاحي

تسجیل دخول الزوار الى وادي رم الطبیعیة

مقــدمـة
















۱- یقوم الزائر أو الدلیل السیاحي المرخص بإبراز تذكرة الدخول الصادرة من مركز الزوار و تحدید مدة االقامة / لیلة .

۳- یتم استدعاء مالك المخیم للحضور الى مركز الزوار لمرافقة الزوار .

٤- یحصل الزائر أو الدلیل السیاحي المرخص على معلومات تتضمن رقم ھاتف مالك المخیم و موقع و اسم المخیم .

٥- یحصل الزائر على بروشور ( مجاني ) یتضمن كافة المعلومات عن المحمیة بما فیھا ارقام الطوارئ و التعلیمات و النصائح الھامة .

۲- یقوم الموظف المختص باالتصال بمالك المخیم من المجتمع المحلي صاحب االولویة حسب كشف  الدور المنظم رسمیاً للتأكد من وجود شواغر في المخیم .







 

 ( ۱٥ دقیقة )
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۱- یقوم الزائر أو الدلیل السیاحي المرخص بإبراز تذكرة الدخول الصادرة من مركز الزوار و تحدید نوع و مدة الرحلة التي یرغب باستئجارھا .

۲- یقوم الزائر أو الدلیل السیاحي المرخص بدفع بدل الخدمات المقرر و حسب نوع و مدة الرحلة .

٤- یحصل الزائر على بروشور( مجاني ) یتضمن كافة المعلومات عن المحمیة بما فیھا ارقام الطوارئ و التعلیمات و النصائح الھامة .

٥- یقوم الزائر أو الدلیل السیاحي المرخص بتسلیم نسخة مالك المركبة الى موظف المحمیة المسؤول عن تنظیم دور المركبات و الذي یرشده الى المركبھ ذات االولویة
    و حسب جھة الرحلة .

۳- یحصل الزائر أو الدلیل السیاحي المرخص على نسختین من تذكرة حجز الرحلة ( االولى للزائر نفسھ  و الثانیة لمالك المركبة )، التوقیت و القیمة و نوع الرحلة
    و مدتھا لغایات التدقیق داخل المواقع السیاحیة في المحمیة .
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 ( ۱٥ دقیقة )
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 ( ۱٥ دقیقة )

۱- یقوم الزائر أو الدلیل السیاحي المرخص بإبراز الھویة / جواز السفر / كشف الزوار لمرشد مركز الزوار و موظف التذاكر مبیناً العدد  و الجنسیة و غایات الزیارة 
  ( ركوب المركبات ، ركوب الجمال ، تسلق ، مشي ، مراقبة الطیور ، مراقبة النجوم ، تخییم دائم او مؤقت ) .

۲- یقوم الزائر أو الدلیل السیاحي المرخص بدفع بدل الخدمات المقرر و حسب الجنسیة .

۳- یحصل الزائر أو الدلیل السیاحي المرخص على نسخة رسمیة من تذكرة الدخول الى المحمیة  مبیناً فیھا التوقیت و العدد و القیمة و الجنسیة لغایات التدقیق داخل
   المواقع السیاحیة في المحمیة .

٤- یحصل الزائر على بروشور ( مجاني ) یتضمن كافة المعومات عن المحمیة بما فیھا ارقام الطوارئ و التعلیمات والنصائح الھامة .
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 ( ۱٥ دقیقة )
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۱- یقوم الزائر أو الدلیل السیاحي المرخص بإبراز الھویة / جواز سفر / كشف الزوار و رخصة تسجیل مركبة الدفع الرباعي لمرشد مركز الزوار و موظف التذاكرعدد 
   االیام المنوي قضاؤھا داخل المحمیة و  غایات الزیارة .

۲- یقوم الزائر أو الدلیل السیاحي المرخص بدفع بدل الخدمات المقرر و حسب نوع تسجیل المركبة ( خاص / سیاحي ) .

۳- یحصل الزائر أو الدلیل السیاحي المرخص على نسخة رسمیة من تذكرة الدخول الى المحمیة مبیناً فیھا التوقیت و عدد المركبات و مدة الرحلة و القیمة لغایات
   التدقیق داخل المواقع السیاحیة في المحمیة .

٤- یحصل الزائر على بروشور ( مجاني ) یتضمن كافة المعلومات عن المحمیة بما فیھا ارقام الطوارئ و التعلیمات و النصائح الھامة .




