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اعرف المزيد عنا

رحــالت أرض النخيــل تعتبــر واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي إدارة 	 
الوجهــات الســياحية فــي الســعودية.

تــم تأســيس رحــالت أرض النخيــل كنتيجــة لمشــروع بدأتــه مجموعــة 	 
مــن رواد الســياحة الســعوديين  بهــدف تقديــم أفضــل تجربــة ســفر 

وذلــك بجمــع أجــود الخدمــات فــي حزمــة واحــدة.

تضــم رحــالت أرض النخيــل أكثــر مــن عشــرة مرشــدين ســياحيين 	 
الســائح   تجربــة  إلثــراء  اللغــات  متعــددي  ســعوديين  محترفيــن 

والجــودة. بالمعرفــة 

توفــر رحــالت أرض النخيــل خدمــات »إدارة الوجهــات« بمــا يتناســب  	 
كل زائــر، كمــا توفــر خدمــات االجتماعــات والمؤتمــرات والمعــارض 

فــي جميــع أنحــاء المملكــة.

01
يختار عمالؤنا رحالت 

أرض النخيل بسبب:
تواجدنا المستمر ومرونة تعاملنا.	 

التزامنا بتقديم أفضل الخدمات.	 

الدقة ، تميزنا الدائم وجودة 	 
أعمالنا.

المصداقية، وأخالقيات عملنا 	 
الجديرة بالثقة.

الكفاءة، المعرفة والخبرة المحلية 	 
الراسخة.
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الرؤية والرسالة 

رؤيتنـــــــا 	 

هــي أن نكــون الخيــار األفضــل فــي تنظيــم االجتماعــات،  
والمؤتمــرات، والمعــارض والجــوالت الداخليــة فــي جميــع 

مناطــق الســعودية.

رسالتنـــا 	 

هــي تقديــم أفضل الخدمات الســياحية داخل الســعودية للســكان 
المحلييــن والدولييــن، ســواء كانــوا أفــراًدا أو مجموعات، من قبل 

المتخصصيــن الســعوديين القادريــن علــى إثراء تجربة الســائح 
بالمعرفــة والجودة.

02
إننا نقدم أفضل 

تجربة للسفر 
عبر جمع الخدمات عالية الجودة في حزمة 

واحدة. حيث تستخدم فرقنا أحدث التقنيات 
ونعمل عن كثب مع شركائنا ومرشدينا 

المحليين من أجل تلبية المتطلبات المحددة 
لكل عميل وذلك لضمان أفضل العروض 

المقدمة لضيوفنا الكرام.
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خدماتنا 03
التجمعات السنوية 

الرحالت البحرية 

برامــــــج تحفيـــــــز 
وتعزيــــــز الفريـــــــق

تجربة الحرف اليدوية 
المحلية

المواصالت والحجوزات

حفالت العشاء
والبرامج االجتماعية

جوالت في المدن

رحالت المغامرات 

االجتماعات والمؤتمرات والمعارض

إدارة الوجهات السياحية

الخدمات

تحسين اإلنتاجية وجودة الحياة

تجربة ثقافية أصيلة

الجودة والمعايير

االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

خدمات التأشيرات

توفير أماكن المناسبات

أنشطة ذات مواضيع وأهداف معينة

خدمات الصوت / الفيديو

النقل والخدمات اللوجستية

توفير موظفين سعوديين الدارة الضيوف

ادارة التواصل الداخلي والخارجي

حفالت السمر والبرامج االجتماعية

التجارب الفريدة )أمسيات الذواقة(

أنشطة تعزيز روابط الفريق

إدارة الوجهات السياحية
اإلرشاد السياحي

جوالت ذات مواضيع وأهداف معينة

عطالت االسترخاء

باقات العطالت الداخلية

إدارة الجوالت التعليمية

 باقات العطالت الدولية

إدارة السياحة الطبية

إدارة الوجهات الداخلية

خدمات حجز الفنادق المستقلة

حجز  تذاكر الطيران المحلية والدولية

التجارب الفريدة )أماكن حصرية(
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إنجازات 04
تكريم من أمير الرياض     	 
تكريم من رئيس هيئة السياحة     	 
تنفيذ المبادرة الوطنية )عيش السعودية(     	 
دعم المؤسسات التعليمية السياحية	 
تقديم االستشارات للجمعيات المهنية السياحية	 
عقد دورات تدريبية لطالب السياحة	 
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عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالؤنا

عدد العمالء 

+3200

عدد أعضاء الفريق

+25
عدد الرحالت

+160

عدد المواقع التي 
تمت زيارتها

+15
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اتصل بنا

www.pltksa.com
00966540066639

لنكن اختيارك لرحلتك الفاخرة.

جــوالت جويــة وطائــرة هليكوبتــر وبالــون - الرحــالت البحريــة والجــوالت المائيــة - جــوالت ثقافيــة وموضوعيــة - الرحــالت اليوميــة - الغــذاء والشــراب والحيــاة الليليــة - العطــالت - والجــوالت الموســمية - تذاكــر زيــارة 
معالــم المدينــة - األنشــطة فــي الهــواء الطلــق - التســوق والموضــة - معــارض وحفــالت ورياضــات - الجــوالت ومشــاهدة المعالــم الســياحية - مدينــة مالهــي - النقــل والمواصــالت البريــة - جــوالت المشــي وركــوب 
الدراجــات - رياضــات مائيــه - حفــالت الزفــاف وشــهر العســل - جــوالت متعــددة األيــام وممتــدة - مناســبة لألطفــال - الرحــالت الشــاطئ - المناســبات الفخمــة والخاصــة - جــوالت خاصــة ومخصصــة - جــوالت ســبا - 

فصــول وورش عمــل - تجــارب فريــدة



Page 19



index ..................................................  27

Know More About Us ........................  25

Mission & Vision ................................  23

Our Services ......................................  21

PLT Achievements .............................  19

OUR  CLIENTS ..................................  16

index



Page 22Page 23

Our clients choose 
PLT because of our:

	 Constant Availability and 
Flexibility

	 Commitment to Outstanding 
Customer Service.

	 Precision and Commitment to 
Excellence and Quality.

	 Credibility, Reliability and The 
Strong Working Ethics.

	 Efficiency and The Proven Local 
Knowledge and Expertise.

Know More About Us

	 Palms Land Tours )PLT( is one of the leading Destination 
Management Companies )DMC( in Saudi Arabia.

	 PLT was established as a result of a project initiated by 
a group of Saudi tourism pioneers in order to deliver the 
best travel experience by gathering the highest quality 
services in one package.

	 PLT combines more than ten of Saudi multilingual 
professional tourist guides to enrich the tourists 
experience through quality and knowledge.

	 PLT offers qualified DMC services for travelers and 
offers also MICE services to the global meetings and 
incentive industry all over the Kingdom.

01
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We are delivering 
the best travel 
experience
by gathering high-quality services in one 
package. PLT teams are using the newest 
technology and working closely with our 
partners and local guides for each client’s 
specific requirements, to ensure the best 
deals for our valued guests.

Mission & Vision

	 Our Vision  

Is to be the best choice for organizing MICE and 
domestic tours in KSA.

	 Our Mission 
is to provide the best tourism services within KSA, 
for individuals and groups, locals and internationals, 
by the Saudi specialists who can enrich the tourists 
experience through quality and knowledge.

02



Page 26Page 27

MICE

DMC

Services

 Improves Productivity and Life
Quality

Authentic Cultural Experience

Quality and Standards

MICE
Visa Services 
Venue Finding
Themed Activities
Audio/Video Services
Transportation and Logistics
Local Staff, Guest Management
Communication and Event Image
Gala Dinners and Social Programs
Unique Experiences )Gourmet Evenings(

Incentive Programs & Team Building activities

DMC
Tour guiding
Themed tours
Relaxing vacations
Domestic holiday packages
Education tour management
International holiday packages
Medical tourism management
Inbound destination management
Stand alone hotel reservation services

Domestic & international airlines ticketing

Unique experiences )exclusive locations(

Our Services03
Annual Gatherings 

Cruise

Incentive Programs & 
Team Building Activities

Local Handicraft 
Experience

Transportation & 
Reservation

Gala Dinners and 
Social Programs 

City Tours 

Adventure Trips 
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	 Honored by the Governor of Riyadh
	 Honored by the President of Tourism Commission
	 Executing the national initiative )Live Saudi(
	 Supporting Tourism educational institutions
	 Advising Tourism Professional Associations
	 Conducting training courses for tourism students

PLT Achievements04
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O U R   C L I E N T S

 Number f clients

+3200

 Number of
 team members

+25
 Number of trips

+160

 Number of
 visited locations

+15
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Contact Us

www.pltksa.com
00966540066639

 

Let`s Be your selective, 
luxurious trip partner.

Air, Helicopter & Balloon Tours -  Cruises, Sailing & Water Tours -  Cultural & Theme Tours -  Day Trips & Excursions -  Food, Drink & Nightlife -  Holiday & Seasonal Tours 
-  Sightseeing Tickets & Passes -  Outdoor Activities -  Shopping & Fashion - Shows, Concerts & Sports -  Tours & Sightseeing - Theme Parks -  Transfers & Ground  - 
Transport -  Walking & Biking Tours -  Water Sports -  Weddings & Honeymoons -  Multi-day & Extended Tours -  Kid Friendly -  Shore Excursions -  Luxury & Special  - 

Occasions -  Private & Custom Tours -  Viator VIP & Exclusive Tours -  Spa Tours -  Classes & Workshops -  Unique Experiences
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