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022899440022899441jordanriver@palnet.comنديم فكتور نيقول بركاترام ارام اسياحة وسفروكالة نهر الردن للسياحة والسفر1

022744459022777740rg_sansur3@hotmail.comطارق ميشيل شبلي صنصوربيت لحمبيت لحمسفروكالة صنصور للسياحة والسفر2

092344565092347781inf@firastours.comفراس محمود النجارنابلسنابلسسياحة وسفرفراس تورز اند ترفيل3

092333757092337738info@masriagency.comخالد عبد النبي المصرينابلسنابلسسفرالمصري الدولية للطيران4

092339666092339666jurytous@hotmail.comلؤي أحمد شكري جورينابلسنابلسسفرجوري للسياحة والسفر5

092344959092344958travel@zorba.psمحمد علي محمود زوربانابلسنابلسسفرزورباس ترافيل شو للسياحة والسفر6

042504140042504142riviratours@hotmail.comفيرا أنور فرحانجنينجنينسياحة وسفرريفيرا للسياحة والسفر7

082866011082881920mutie.mushtaha@hotmail.comمحمد معين مشتهىغزةغزةسياحة وسفرشركة معين مشتهى للسياحة والسفر8

092382298092338092haytham1001@hotmail.comهيثم عبد قاسم البسطامينابلسنابلسسياحة وسفرشركة حطين للسياحة والسفر9

022772151022772211atg@p-ol.comسامر فرح كوكاليبيت ساحوربيت لحمسياحةمركز دراسات السياحة البديلة10

092382065092375598info@khalifatours.psنايف قاسم خليفةنابلسنابلسسياحة وسفرشركة خليفة للسياحة والسفر11

092383455092383455kayedtours2011@gmail.comلطيفة حسين كايدنابلسنابلسسياحة وسفركايد تورز للسياحة والسفر12

022975571022975572fadi@arseema.psفادي حمود سالم مرعيرام ارام اسفرشركة أرسيما للسياحة والسفر13

022412281022412281info@damasholidays.psأحمد داوود عبدورام ارام اسياحة وسفرشركة داماس هوليديز للسياحة14

022777997022777996laila@lailatours.comليلى ميخائيل عصفورةبيت لحمبيت لحمسياحة وسفرليلى تورز للسياحة والسفر15

022741872022742431tourism@aca.psفادي قطانبيت لحمبيت لحمسياحة وسفرشركة آي سي أي للسياحة والسفر16

022766044022766045richardelias@goldengatetours.psريتشارد يعقوب الياسبيت لحمبيت لحمسياحة وسفرالبوابة الذهبية للسياحة والسفر17

022770054022770054mitourism@gmail.comانطون حنا مسلمبيت لحمبيت لحمسياحة وسفرمسلم للسياحة العالمية18

022748811022743021gloria.awad@gmail.comجوزيف نجيب عوضبيت ساحوربيت لحمسياحة وسفروكالة جلوريا للسياحة والسفر19

022956660022956660mahdi@planet.psمهدي فوزي خليلرام ارام اسفرشركة بلنيت للسياحة والسفر20

022216088022251996butterfly.co@hotmail.comعمر عبد السميع قواسمةالخليلالخليلسفرشركة بتر فلي للسياحة والسفر21

022218011022256110elreef_ebn@hotmail.comصدام عايد عبد الهادي الحروبحلحولالخليلسفرشركة ابن الريف للسياحة والسفر22

022761124022761125info@thenativitytours.comانطون فوزي سلسعبيت لحمبيت لحمسياحة وسفرشركة نتيفتي للسياحة والسفر23

022211917022211917alarrabtours@hotmail.comرامي عزمي الجعبريالخليلالخليلسفرالعراب للسياحة والسفر24

022956267022957246abdelnour92@yahoo.comعبد النور الزيبقرام ارام اسياحة وسفروكالة شباط وعبد النور للسياحة والسفر25

022417766022414163samer@alsamertravel.psسامر محمود ريماويرام ارام اسفروكالة السامر للسياحة والسفر26
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022963133022963133samatravel@hotmail.comجريس داود عبدةرام ارام اسفرسما للسفر27

022952180022984142nader@atlasavia.comنادر جورج خوريرام ارام اسياحة وسفرشركة أطلس للسياحة والسفر28

022956250022954305issistravel@hotmail.comعصام عسعسرام ارام اسياحة وسفرالعسعس للسياحة والسفر29

022986950022986949zataram@palnet.comعصام يوسف شهابرام ارام اسفرشركة زعترة للسياحة والسفر30

022956388022956517allaa@anwartravel.psعلء أنور عقلرام ارام اسياحة وسفروكالة أنور للسياحة والسفر31

022957225022957225info@travelhouse.psشركة ترفل هاوس للسياحة والسفررام ارام اسياحة وسفرشركة ترفل هاوس للسياحة والسفر32

022963390022963390halawehtourism@yahoo.comخضر ابو الحلوةرام ارام اسياحةشركة ابو الحلوة للسياحة33

022961780022961782raha@palnet.comرامي كريطمرام ارام اسفرشركة راحة للسياحة والسفر34

022774401022774402fseason@p-ol.comوليم  زكي سلسعبيت ساحوربيت لحمسياحة وسفرشركة الفصول الربعة للسياحة والسفر35

022953777022957940darwish@p-ol.comعمر محمود درويشرام ارام اسياحة وسفروكالة درويش للسياحة والسفر36

022962649022963649zeina_travel@hotmail.comصلح محمود جراررام ارام اسفرزينة هوليديز للسفر37

022894222022894111alguds_ta@hotmail.comأحمد بلقاوي معطانرام ارام اسفروكالة فلسطين للسفر38

022805074022805070alzaytona@yahoo.comسلمة يوسف خريوشرام ارام اسفرشركة الزيتونة للسياحة والسفر39

092389159092389159info@toptoursandtravel.comرشدي تحسين حبشنابلسنابلسسياحةتوب تورز للسياحة والسفر40

022954140022954140asmar@p-ol.comالمعتصم بال السمررام ارام اسفروكالة السمر للسياحة والسفر41

092393333092393366trsvel@almadena.psثابت وحسيب أديب مقبولنابلسنابلسسفرشركة المدينة للسياحة والسفر42

022955229022953167kashoutravel@hotmail.comمفيد قشوعرام ارام اسياحة وسفروكالة قشوع للسياحة والسفر43

022775813022775814angels@p-ol.comميشيل عوضبيت ساحوربيت لحمسياحة وسفرانجلز للسياحة والسفر44

022740911022740910sales@crown-tours.comابراهيم يوسف الطرشبيت لحمبيت لحمسياحة وسفرشركة كراون للسياحة والسفر45

022965111022965110gg-tours@palnet.comسهيلة نصر الدين يوسفالبيرةرام اسياحة وسفرشركة جولدن جلوب تورز46

022743717022743747info@lamatours.comهاني جورج لمابيت لحمبيت لحمسياحة وسفرشركة لما للسياحة العالمية المساهمة المحدودة47

022294775022299410sabeenco@yahoo.comطلل سعيد التميميالخليلالخليلسفرشركة سابين للسياحة والسفر48

022216270022216271majdi@ghaithgroup.psسامر عبد الرحيم غيثالخليلالخليلسفرشركة بلوستار للسياحة49

022985587022985587info@diwanvoyage.netباترك صبري جيرودرام ارام اسياحةشركة الديوان فواياج للسياحة50

022954671022954672info@mrebetours.psسوزان سليم مريبعرام ارام اسياحة وسفرمريبع للسياحة والسفر51

022963662022961373op@paltour.psتامر فيكتور الحايكرام ارام اسفرشركة بال تور للسياحة والسفر52

022956640022951331arabtravel@hotmail.comعياد محمد المالكيرام ارام اسياحة وسفرشركة المكتب العربي للسياحة والسفر53

022424894022414897mhnabil@trust-pal.comنبيل عبد العزيز شريتحرام ارام اسفرشركة ترست للسياحة والسفر54

022757363022772420issa@grace-tours.comعيسى نايف الياس غريببيت ساحوربيت لحمسياحةغريس تورز55

022770441022750909info@bst.psهبة جميل حوشبيت لحمبيت لحمسياحة وسفرنجمة بيت لحم للسياحة والسفر56

022755320022768558operation@hla-tpurs.netرائد نعيم داود عطيةبيت لحمبيت لحمسياحةهل تورز للسياحة57

022760274022760274abeertours@live.comعبير داود عيسى قمصيةبيت لحمبيت لحمسياحةشركة عبير للسياحة والسفر58

022779779022779778info@sunbird-tpurs.comفيليت فؤاد قمصيةبيت ساحوربيت لحمسياحة وسفرشركة سن بيرد للسياحة والسفر59
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022293030022216484raedbader@msn.comرائد فهد بدرالخليلالخليلسياحة وسفرشركة الرائد للسياحة والسفر60

022256501022220251info@alkiram.psكاظم محمد حسونةالخليلالخليلسفرشركة الكرام للسياحة والسفر61

022226763022213270green_line_travel@hotmail.comبهاء الدين الصغيرالخليلالخليلسفرجرين لين للسفر62

022748590022748774info@sirajcenter.orgجورج   صليبا رشماويبيت ساحوربيت لحمسياحةمركز سيراج63

022211332022211332alafaq.travel@gmail.comنائل  محمود أبو عرقوبالخليلالخليلسفرشركة الفاق للسياحة والسفر64

092381177092381177altahadi-kaw@hotmail.comبشار محمد ستيتيةنابلسنابلسسفرشركة التحدي للسفر65

042501411042501422albadawitravel2012@gmail.comاسامة سليمان سليم ذيبجنينجنينسفرشركة البدوي للسياحة والسفر66

022773316022773315haya@eastwindtourz.comهيا هاني عبد المسيحبيت ساحوربيت لحمسياحة وسفرريح الشرق للسياحة والسفر67

022772815022772816sales@bt2000.psيوسف باسيل الشومليبيت ساحوربيت لحمسياحةمكتب بيت لحم 2000 للسياحة والسفر68

092389720leaders-tours0091@hotmail.comفدوى اسامة نبعةنابلسنابلسسفرشركة ليدرز للسياحة والسفر69

022898436022898616ameptco@palnet.comدير مار أفرامرام ارام اسياحة وسفرشركة امبتيكو للسياحة العالمية70

022970691022970692samar_tours77@yahoo.comنبيل قسطندي حنارام ارام اسياحة وسفرشركة سمر تورز للسياحة والسفر71

022778850022778851info@westbanktravel.comاكرم عبد العظيم غبونبيت لحمبيت لحمسياحة وسفرشركة وست بانك للسياحة والسفر72

022441330022441330info@quest.psريما بشاره عوضرام ارام اسياحةشركة كويست للسياحة73

022414183022414184najati1.11.2012@hotmail.comنجاتي مروح ديريةرام ارام اسفرالمصري الدولية للطيران74

092383399092383399dubaitours25@hotmail.comمحمد نصر مدنينابلسنابلسسياحة وسفرشركة دبي تورز للسياحة والسفر75

022086687022980687info@easyway.comفرح ارتين دعيبسرام ارام اسياحةشركة ايزي زي للسياحة والسفر76

022987013022987013reservation@amanitours.netنجمة اسحق عبد المجيدرام ارام اسياحة وسفرشركة اماني تورز للسياحة77

022764436022764436angelspilligrims@yahoo.comمادونا جورج جبرابيت لحمبيت لحمسياحة وسفرشركة ملئكة الحجاج للسياحة والسفر78

022744674022744593anwar@anastasistours.comأنور عيسى شومليبيت لحمبيت لحمسياحةانا ستاسيس تورز79

042438057042438057sadeqtravel@yahoo.comصادق محمود جرارجنينجنينسياحة وسفرشركة الصادق للسياحة والسفر80

022255177022255177alannas@outlook.comنبيل نعيم ارشيدالخليلالخليلسياحة وسفرشركة النس للسياحة والسفر81

022211111022211213beutylines-pal@hotmail.comحلمي عبد العفو القواسميالخليلالخليلسفرشركة بيوتي لينز للسياحة والسفر82

092381797092381797info@cypress-tours.comمحمود ناجح سنونونابلسنابلسسياحةسايبرس تورز83

022412510022412567apollottravel@hotmail.comفؤاد عارف زعترةرام ارام اسياحة وسفرأبولو للسفر84

022751929022751893madian.tours@gmail.comنتاليا الكسي بيوتر ديبسبيت لحمبيت لحمسياحة وسفرشركة مدين للسياحة والسفر85

022233747022230747عماد كامل القريقيالخليلالخليلسياحةشركة السلم للسياحة86

092680186092672971taneebtour@hotmail.comمحمد فايز طنيبطولكرمطولكرمسياحة وسفرشركة الطنيب للسياحة والسفر87
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