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  בס"ד
 

  יום 21 –פנטזיה מרוקאית

  2020 מרץ ב 15יציאה ב 

  הרי האטלס.ו מדבר סהרה גיאוגרפי : ערי מלוכה ;הקסבות ; -טיול מקיף 

מרוקו או בפי הערבים ממוקמת בצפונה של יבשת אפריקה .  מרוקו, ארץ יפהפייה ומרתקת
", 'הארץ בקצה המערב', שימשה לאורך מאות ב- מגרב אל- "אל שנים כגשר בין יבשות אקסה

משלבת מיסטיקה, אומנות, ותרבות עשירה. המדינה משתרעת מחופיו   הארץ. אירופה ואפריקה

החמימים של הים התיכון דרך המדברות הלוהטים של סהרה ועד להרי האטלס הנישאים. 
השווקים הססגוניים, האתרים הארכיאולוגיים המרתקים, ההיסטוריה הייחודית, והאווירה 

לו לקוחה מסיפורי ערב הופכים את מרוקו לארץ אקזוטית ומסתורית המושכת אליה תיירים שכאי
  טיול  במרוקו גורם לכל החושים להתרגש . חוויה של מראות, צבעים , ריחות וטעמים !! רבים. .

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ביקורים מיוחדים :
 

  ן וקסבת האודייההארמון, הטור חס תהחמישי, רחבהמאוזוליאום של מוחמד  –רבאט 
  הרובע היהודי, בית הקברות והמדינה העתיקה ובעלי המלאכה של עור וקפטנים כסף ונחושת –פס 

 .טיול ג'יפים וצפייה אל הזריחה  –מרזוגה 
  העיר החדשה והישנה עיר הבילויים –אגדיר 

  הסקאלה , המלח היהודי, –איסווירה 
ת הכנסת היהודי , כיכר ג'מע אל פנע והכרת סוגי הקוטביה, בריכת המנרה המלאח היהודי בי –מראקש 

  התבלינים והרפואה הטבעית.
  ערב פולקלור ברברי  במרקש - פנטזיה
  בפאס - חפלה

  רחבת  מסגד חסן השני, רחבת האומות הטיילת והשווקים. –קזבלנקה 
  

 טיול מלא !
  רחלי איפרגן   – ליעד ית מומח כה בהדרכת מדרי

  0546391163טל : 
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  מסלול הטיול 

      
      קזבלנקה -אירופה -.תל אביב1

  סיור פנורמי בעיר והעברה למלון .. טיסה דרך אירופה לקזבלנקה הגעה וסידור ויזות
  : פס  -מקנס -  רבט -קזבלנקה  .2
שם נקיים סיור.  נבקר ברחבת ארמון המלך, המוזילאום בו  נצא מקזבלנקה לבירה הדיפלומטית רבט עם בוקר  

מד החמישי וחסן השני, ובמבצר האודייה .בהמשך נצא לעיר מקנס שבעבר כונתה וורסאי של קבורים המלכים מוח
  מרוקו נבקר בשער באב אל מנסור, בכיכר אל הדם . נבקר בבית הספר היהודי 

  הממוקם במלאח ומשם אל הבירה הרוחנית פס.
   .פס העיר :3

חשבת לעיר העתיקה בערים הקיסריות הנ 8- יום זה יוקדש להיכרות וביקורים בפס , אשר נוסדה במאה ה
שנשתמרו בעולם, השומרת על צביונה העתיק והייחודי .מוכרת כבירה הדתית והתרבותית של מרוקו. העיר 
מייצגת את העיר הערבית הטיפוסית עם היסטוריה יהודית ייחודית.הסיור בעיר העתיקה הוא סיור קסום של 

וקים צבעוניים, מסגדים ארמונות ומדרסות עתיקות המשתלבים תקופת ימי הביניים בסמטאותיה המפותלות,בשו
בשווקים התוססים. נבקר ברחבת ארמון המלך, במלח היהודי,נבקר באתר הייחודי בו קבורה האישה הקדושה 

  ,נשמע את הסיפור על הדמות שהפכה לאות ומופת לקהילת יהדות מרוקו .  נראה בתי מלאכה זיע"א לא סוליקהאל
, בבית שבו התגורר הרמב"ם בשהותו הקצרה 17-יות מסורתיות, בבית הכנסת אבן דנן מהמאה הלעבודות מרוקנ

  .שנה 1200במרוקו  ובעיר העתיקה הקיימת מזה 
  בערב  יציאה משותפת לחפלה בעיר

   : ארפוד -ארשדייה - מידלט - איפרן -.פס4
קור בעיר איפרן המזכירה ערים עם בוקר נצא דרומה דרך יערות הארזים של מישליפן  שבאטלס התיכון לבי 

באירופה. תוך חציה של האטלס התיכון נמשיך דרך קו המדבר לעיירות מידלדט, ארשדייה עד לגבול הסהרה 
  שהיווה קו עורפי ללגיון הזרים בדרך נצפה על העמק הפורה ונהר הזיז ומשם לעיר המדברית ארפוד.

   :ווארזאזאת -דיונות מרזוגה -ארפוד. 5
נצא בג'יפים אל מדבר סהרה לצפות בזריחה שמעל דיונות מרזוגה. עם ההגעה קיימת אפשרות  השכם בבוקר 

נעלה לבקר בקברו של רבי שמואל  . בסיום נחזור למלון ולאחר ארוחת הבוקר ( בתשלום )לרכיבה על גמלים 
ת על כף יד לקניון הטודרה המרהיב דרך אלף הקסבות ומשם לעמק הדדס לתצפי נצא.בהמשך זיע"א אבוחצירה

  האדם הקדמון ובדרך אלף הקסבות נגיע לעיר ווארזאזאת בירת הסרטים של מרוקו.
  : מרקש -איט בן הדו  - -ווארזאזאת .6

  נתחיל את היום בביקור בקסבת איית בן חידו, הנחשבת לקסבה המרהיבה והמרשימה במרוקו והוכרה על ידי
  .....עשרת הדברות, גלדיאטור, לורנס איש ערב ועוד -  צולמו סרטים רבים  אונ"סקו כאתר שמור. בקסבה זו

איט בן הדו השוכנת לרגלי האטלס הגבוה. מכאן נחצה את  –בהמשך נבקר בקסבה היפה והמושלמת במרוקו 
  שרשרת הרי האטלס הגבוה בדרכנו למרקש נגיע למלוננו להכנות לקבלת שבת.

 מרקש . 7

צא לאחד האתרים התרבותיים ביותר במרוקו לצפות במופע "הפנטזיה בערב נ יום פנוי למנוחה ופעילויות אישיות .
  .שם נהנה משילוב ריקודים שירה וירי באוויר תוך רכיבה על סוסים אציליים - של עלי"

   :מרקש   –אוריקה  –מרקש . 8
וריקה, יום שכולו חוויה. נצא לטייל בעמק האוריקה השופע ירק ומים בהרי האטלס. העמק נמשך לאורך הנהר א   

המנקז את רכסי האטלס הגבוהים והמושלגים. הוא זורם צפונה ונשפך לואדי תנסיפת בצילו של ג'בל טובקאל, 
  לעמק שוכנים כפרים ברברים, בתיהם מגובבים זה על  למרוקו. מעהגבוה בהרי 

זה, בנויים מאבן מקומית ומחוברים ביניהם בטין. בין הגידולים החשובים שמגדלים התושבים  בולטים עצי פרי 
נשירים: תפוח, דובדבן, שזיף, אפרסק, משמש, אגוז מלך. מגדלים גם ירקות: תפוחי אדמה, שעועית ירוקה, 

באביב ובקיץ בורחים תושבי מרקש  מהחום  ודגנים: תירס, חיטה, שעורה, וכן גם קטניות ותבלינים, בעיקר לואיזה.
מבעלי המלאכה עוסקים בקדרות.  םהגבוהים. רביהכבד ומוצאים מפלט במקורות המים של האוריקה ובהרים 

שמם של כלי הקרמיקה של עמק האוריקה יצא בכל רחבי מרוקו וגם מחוצה לה. נבקר בבית ברברי טיפוסי 
,עם  נשוב למרקש  זיע"א לחנסבן  שלמה' רלביקור בקברו של יש זמן כמו כן נקד .ונתרשם מצורת החיים בכפרים

בארמון הבהייה, בבריכת המנרה, בכיכר ג'מע אל אפנה, הכיכר המפורסמת ביותר בעולם , נצפה למרקשההגעה 
  . וכמובן בשווקים הססגוניים של העיר ובמרכז הבינלאומי לצמחי מרפא ותבלינים

  אגדיר : –איסאווירה  –. מרקש 9
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חוף המצוקי של האוקיאנוס האטלנטי לעיר הססגונית אסווירה, היא מוגדור. הנחשבת ליפה ביותר בין יסע  אל הנ

ערי החוף. ראשיתה כמושבה פורטוגזית ועד היום היא בעלת צביון שונה ומיוחד עיר לבנה שחלונותיה כחולים, 
ין בתי המלאכה המסורתיים, נראה את ב להערער. נטייאדמדם. המתמחה בעיבוד עץ - מוקפת חומה שצבעה חום

רבי  דרכי עיבוד עצי הערער האדום. נעלה אל המצודה הפורטוגזית, נרד למלאח היהודי ונבקר בקברו של הצדיק
  ונמל הדייגים.(הסקאלה)  המצודה הימית המרשימה,ונסיים בנמל הציורי של העיר, בעל  זיע"א פינטוחיים 

ארוחת ערב ולאחריה נצא לסיור רגלי לאורך  ת לחוף האוקיינוס האטלנטי.אגדיר, עיר קיט ונופש השוכניסע לנ
  הטיילת.

  :. אגדיר 10
נסייר בעיר היפה, נבקר בשוק הדגים ההומה, נעלה לקסבה לתצפית על העיר והנמל.שארית היום תיוחד לבילוי   

  .א לסיור בטיילת החוףובתי קזינו. לאחר ארוחת הערב נצבעיר הקיט עם אופציה  לשווקים  ומסגים מהנים 
   : קזבלנקה - אגדיר . 11
סיור להכרה של   טיולנו עת נשוב לקזבלנקה הבירה הכלכלית של מרוקו .נעזוב את מרקש היפה ונשלים את   

הבירה הכלכלית של מרוקו סיור  באתריה החשובים. כגון רחבת מסגד חסן השני המסגד הגדול אחרי מכה, 
כנונה הצרפתי הביא למפגש אומנות של הארכיטקטורה האירופית במדינה ברחבת האומות ובעיר שפרי ת

  אפריקנית.לינה בקזבלנקה
  תל אביב : –. קזבלנקה 21
בהתאם לשעת הטיסה העברה לשדה התעופה ווסידורים אחרונים, קניות  גמר אריזה לאחר ארוחת הבוקר  

  .לישראלדרך יעד ביניים וטיסה 
  : אביב –תל  31
 ה לסיומו. מלאי חוויות ורשמים ננחת בחזרה למציאות בארץ. טיולינו הגיע  

  
  ייתכנו שינוים בסדר ביצוע המסלול ,בכפוף לתקנון החברה, אין כפל מבצעים. 
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  דולר 2095   מחיר לאדם בחדר זוגי :
  בנובמבר  15עד  םלנרשמי ןתינתדולר  50הנחה של 

  
  

                                                         
  המחיר כולל:

ביקורים סיורים וכניסה לאתרים כמפורט בתכנית /  מיסי נמל והיטל בטחון/  טיסות בינלאומיות לפי המסלול
דמי סבלות בבתי המלון בלבד ( מזוודה אחת  / קומיעפ"י דירוג מ *5- *4 -בתי מלון דרגת תיירות ראשונה/הטיול

תשר חפלה , פנטזיה, ג'יפים/   / אוטובוס תיירים  צמוד ממוזג ונוח/ /  .כולל קזבלנקה  חצי פנסיון - כלכלה /לנוסע)
מלווה קבוצה ישראלי, בכיר ומנוסה בטיולים למרוקו,  /אשרת כניסה למרוקו / (טיפים) לנותני שירותים בחו"ל

   ים מקומיים במידת הצורךמדריכ
  המחיר אינו כולל  

  כל מה שלא נכלל בסעיף 'המחיר כולל'/מומלץ לרכוש עם ההרשמה לטיול –ביטוח נסיעות רפואי ומטען 
/ בתשלום בכרטיס אשראי ייגבו דמי דולר 480תוספת לחדר יחיד : /תוספת דלק במידה ותחול על כרטיסי הטיסה

   כלים חד פעמיים שחובה על הנוסעים השומרים כשרות  להביא/ר ליום דול 5נהוג לתת טיפ בסך / גבייה
   מי ביטול :ד

  במידה ויבטל הנוסע את השתתפותו בטיול תגבה החברה  דמי ביטול על פי רשימת הסכומים הבאים: 
ת יום מיציא 30עד / $ 450יום מתחילת הטיול דמי הרשמה בסך  45 מיום ההרשמה ועד  ביטול על ידי הנוסע עד
/ ביטול שיעשה בין  $ 950יום מיציאת הטיול יגבה מהנוסע סכום של  15עד  דולר /  750הטיול  יגבה סכום של 

  יום מיציאת הטיול יגבה מהנוסע דמי ביטול מלאים . 14
  
  

אשרת הכניסה ניתנת ע"י הרשויות המקומיות במרוקו. למרות כל ההסכמים והתנאים הנוחים שנוצרו לקבלת 
לישראלים, אין החברה אחראית לאי מתן אשרה ע"י שלטונות מרוקו. הרשמת המטייל לטיול כמוה אשרת כניסה 

 חודשים מיום הכניסה למרוקו, כולל דף אחד ריק. 6- כהסכמה להגבלות אלו. יש לוודא שהדרכון בתוקף ל
  

  ט.ל.ח
  
  
. 

  
  


