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022770702022770706info@bethlehemhotel.comالياس العرجابيت لحمبيت لحمثلث نجومفندق بيت لحم1

042417010042417013haddadbooking@ymail.comبسام ابراهيم حدادالزبابدةجنينغير مصنففندق قرية حداد السياحية2

022409532022409729gemzo@palnet.comعزمي ابو حمدانالبيرةرام ااربع نجومجمزو سويت3

022964040022964047rcshotel@palnet.comدانيال كميل حناالبيرةرام اثلث نجومرويال كورت سويت4

092333555092333666info@alyasmeen.comسالم  ابراهيم كمال حنتولينابلسنابلسثلث نجومفندق الياسمين5

022407921022407689aladdin@ymail.comنجاح عوض ا طويلالبيرةرام اغير مصنففندق علء الدين6

092341444092341944alqaser@alqaserhotel.comد محمد ظروفنابلسنابلسثلث نجومفندق القصر7

022957331022957331زياد مهناالبيرةرام انجمةفندق الميريلند8

022408080022408091cityinnpalace@gmail.comبرهان عارف بني عودةالبيرةرام اثلث نجومفندق سيتي ان بلس9

022946800022956950info@grandpark.comمحمد زملطالبيرةرام اخمس نجومفندق جراند بارك10

022764739nbt4god@gmail.comالين عقلةبيت لحمبيت لحمبنسيونبيت السلم11

022760967022760970svincent@p-ol.comالخت صوفي بويريبيت لحمبيت لحمبنسيونسانت فنسنت جست هاوس12

022777565022755115عبد الكريم قديماتبيت جالبيت لحمغير مصنففندق دووم13

022810881022810881reefpension@gmail.comرامي جورج عبدهالبيرةرام ابنسيونبنسيون ريف هاوس14

022958450022958452info@besteasternhotels.comمؤيد شكري محمد حسينالبيرةرام ااربع نجومفندق بست ايسترن15

022757853022757856grand.royal.tours@gmail.comخضر الطويلبيت جالبيت لحمغير مصنففندق جراند رويال16

022428081022428086برهان بني  عودةالبيرةرام اثلث نجومفندق سيتي ان17

042435700042435701info@northgate-hotel.comحسان الحمدالزبابدةجنينغير مصنففندق نورث جيت18

022983888022985333hotels@palnet.comيعقوب موسىالبيرةرام اخمس نجومفندق موفينبك19

022742424022747423info@bethinn.psبيتر جوني جليل الياسبيت لحمبيت لحمثلث نجومفندق بيت لحم ان20

022979400022979401info@caesar-hotel.psإياد جمال نمرالبيرةرام اغير مصنففندق سيزر السياحي21

092332485092332485crestal_mptel@windowslive.comعزام معروف الشكعةنابلسنابلسبنسيونكريستال موتيل22

022770551022745230samhotel@p-ol.comمحمد دنادنةبيت لحمبيت لحمنجمةفندق السلم23

022322444022323109ماجد احمد ابو حمصأريحاأريحانجمةفندق ومطعم القدس24

022778962022778961holylandhotel@hotmail.comفادي سموربيت لحمبيت لحمغير مصنففندق الراضي المقدسة25

022811485rkhouriya@yahoo.comروضة خوريةالبيرةرام ابنسيونبيت خورية العائلي الفلسطيني للضيافة26
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022321255022322187reservation@jerichoresorts.comرياض حمدأريحاأريحااربع نجومفندق قرية أريحا السياحية27

022759880022759881info@murad.psجميل حسن مرادبيت لحمبيت لحمغير مصنففندق منتجع مراد السياحي28

022744542022744544paradisebethlehem@p-ol.comجورج باسيل ابو عيطةبيت لحمبيت لحمثلث نجومفندق البردايس29

022950022022952484retno@retnohotel.comنواف حامدالبيرةرام اغير مصنففندق رتنو30

022747948022745968nader@foeme.orgد نادر الخطيبأريحاأريحانزلنزل جمعية التطوير المائي والبيئي31

022770650022744083reservation@nativityhotel.comخليل الطرحبيت جالبيت لحمثلث نجومفندق المهد32

042502455042437453info@cinemajenin.orgد لميع خالد السيرجنينجنيننزلبيت ضيافة سينما جنين33

022766511022766514raja@mountdavidhotel.comرجا الياس متري فريجبيت لحمبيت لحمغير مصنففندق جبل داود34

022964470022961871rock_hotel@hotmail.comماهر جليل قرعالبيرةرام اثلث نجومفندق روكي35

042436151042436152زكية نمر ظاهرجنينجنينبنسيونبنسيون البستان36

022748880022748870مرزوق بشارة حنا  مرزوقةبيت لحمبيت لحمغير مصنففندق أجراس المهد37

022254240022226760hebron_hotel@hotmail.comطارق ابو ميزرالخليلالخليلنجمةفندق الخليل38

022766777022766770نجيب غوشةبيت لحمبيت لحمخمس نجومفندق النتركنتنتال39

022987433022960858retsrooms@hotmail.comطارق زكيالبيرةرام اغير مصنففندق ريتس40

022311200022324002jrcha.info@ihg.comهشام النمريأريحاأريحاخمس نجومفندق النتركنتنتال41

092386642022398079وجدي عبد الكريم رضا يعيشنابلسنابلسنزلنزل الشباب النابلسي42

022956285022950032الفرد كشكالبيرةرام اغير مصنفقصر الحمراء للجنحة الفندقية43

092376913محمود حسن هنديةنابلسنابلسبنسيونبنسيون رمسيس44

022774414022748841إبراهيم إلياس جقمانبيت ساحوربيت لحمغير مصنففندق منتجع الجولدن بارك45

022766880022766884info@angelhotel.psمريانا أنور العرجابيت جالبيت لحمغير مصنففندق آنجل46

022980412022980412بسام خيري الشجاعيةالبيرةرام انجمةفندق الوحدة47

022743249022741494جاك جليل ابراهيم الياسبيت لحمبيت لحمثلث نجومفندق ستار بيت لحم48

022749888022227630ريمون جورج يعقوب سلمةبيت ساحوربيت لحمغير مصنففندق ومطعم أرارات49

022978524022978523عبد المنعم سامي أسعدالبيرةرام انزلبيت جمعية الهلل الحمر الفلسطيني للضيافة50

022759690022759693info@shepherds-house.comأيمن قمصيةبيت لحمبيت لحمغير مصنففندق بيت الرعاة51

022974002022974005أسامة عبد المعطي الزعتريالبيرةرام اغير مصنفكراون سويتس52

022759990022759991طناس جورج طناس أبو عيطةبيت لحمبيت لحمغير مصنففندق سانت جبرائيل53

022766220022766221سيمون عوادبيت لحمبيت لحمبنسيونجست هاوس سانت أنطونيو54

022769921022772244عامر محمود ديب جابربيت لحمبيت لحمغير مصنففندق سانت مايكل55

022750090022750090وائل زيدانبيت جالبيت لحمغير مصنففندق قرية الزيتونة السياحية56

022773432022748650جمال جورج حنونةبيت لحمبيت لحمغير مصنففندق العائلة المقدسة57

022772428022772306ماجد بنورةبيت ساحوربيت لحمغير مصنففندق سهارى58

092376295092376295أمجد مدنيرفيديانابلسبنسيونمطعم وضيافة بيت الشام59
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022423019022423165سائد يوسف محمد كوكالبيرةرام اغير مصنففندق أبراج الزهراء60

092381064092381064جهاد  محمد مصباح هواشنابلسنابلسبنسيونبيت الضيافة الفلسطيني61

092383618فيصل عيراننابلسنابلسبنسيونبنسيون الستقلل62

022952602022952603يوسف غزاويالبيرةرام اغير مصنفأنقرز للجنحة الفندقية63

022404353022404332ماجد سمورالبيرةرام انجمةفندق العين64

022778888022778889شوقي فرح عوضبيت لحمبيت لحمغير مصنففندق ساحة المهد65

022320920022320920عزيز خليل شتاتأريحاأريحانزلنزل الحجيج الروماني66

042415335042520461سامر حيدر ابو بكرالزبابدةجنيننزلنزل مركز الشهيد نعيم خضر67

022743040022743043info@nicolashotel.comسمير النجاربيت جالبيت لحمغير مصنففندق سانت نيقولس68

092343079092343079وائل عثمان سليمان سلعوسنابلسنابلسغير مصنفالقلعة للشقق الفندقية69
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