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 לילות 13, ימים 14  המסע המקיף למרוקו
 11/6/19: יציאה ב  -טיול מסורת חצי פנסיון אוכל כשר 

 הרי האטלס.; הקסבות; ערי מלוכה ;: הרי הריףהיסטוריטיול גיאוגרפי 

 ;מסורת ותרבות תממלכה עתיק ;מגרב" )המערב(-"אל המרוקנים מכנים אותהמרוקו, 
ִרים הם התושבים המקוריים של צפון אפריקההתושביה  ְרבֶּ צעירה  , היאמדינהכאך  ,בֶּ

הרי האטלס הגבוהים  שלהטבע במרוקו הוא שילוב מרתק  ;1956-שקיבלה עצמאות רק ב
סהרה האדיר והחופים הנהדרים של האוקיינוס המדבר חולות , ארזים שלג, יערותמתכסים ה

ופים נהדרים, טעמים, צבעוניות משמחת, תרבות ; הטיול במרוקו מספק לתייר; נהאטלנטי
 . מרתקת; וליהודים, מסעות שורשים מרגשים שראשיתם לפני יותר מאלפיים שנה

 
    0546391163רחלי איפרגן  ליעד :   מקצועיתבהדרכת מדריכה 

 
ככל  ;קזבלנקה"עיר הלבנה" דרך אירופה ל נטוס -קזבלנקה -אירופה -.תל אביבג'1

רחבת נבקר ב געה, נצא לסיור לילה בעיר המסחרית כלכלית של מרוקו:שיותיר זמן הה
רובע העסקים והמסחר, ב הטיילת החדשה, עין דיאב,; ב1993מסגד חסן השני שנחנך ב 

במידה והזמן , בבית הכנסת בית אל, בשוק הגדול באב מרקס, כיכר מוחמד החמישיב
 לינה בקזבלנקה.  נבקר ברובע חובוס היפהיאפשר 

 
 
ברחבת     בירת מרוקו, היא רבאט. נבקר לניסע צפונה א -ריטנג' -טארב -קזבלנקה ד'  .2

ובנו חסן  החמישיבו טמונים המלכים מוחמד  ובמוזוליאוםמוחמד השישי,  ארמון המלך
 אלהודייה תבקסבונסייר  12 -מסגד טור חסן שנבנה במאה הצריח שרידי מ שני; נתרשםה

אוקיינוס האטלנטי ה רגרג אל-נתיב נהר הבו לער הצופה . נצא אל מרפסת המגדלוהעתיקה
מערבית של יבשת -ניסע לכיוון הפינה הצפוניתולאחר הביקור ברבאט  ;העיר סלה ועל

 שנכבשה שוב ושוב ע"י עמים שונים; עיר אירופאית, קוסמופוליטית - טנג'יראפריקה אל 
ובחרה את מקום משכנה  בין היבשות הרידהפדמות מיתולוגית ש – במערות הרקולס בדרכנו לטנג'ר, נבקר

 .בטנג'יר לינהצא למועדון לילה. במערות הים; בלילה, בהתאם לזמן ולאנרגיה, נ
 
 
סיור רגלי בסמטאות  לעיר הכחולה שפשואןנעזוב את טנג'יר וניסע  -שפשואן -ריטנג'ה' .3

יהודית;  , שהייתה בה קהילהןנמשיך לעיירה וואזומרתקת;  עיירה ציורית הכחולות,
 זיע"א רבי עמרם בן דיוואן הצדיקשל בקברו  ,)אסזן( ןיעיאסבכפר  בסמיכות אליה נבקר
הדתית של  ההביר - סאפ ; מאסזן נדרים מעט אלכרוכים בשמושסיפורי ניסים רבים 

 .לינה בפאסמרוקו.  
 
 
 נחשבתו 8-ס, אשר נוסדה במאה האבפ מעמיקהיום זה יוקדש להיכרות  :ס העיראפו'  .4

 ;הייחודי שומרת על צביונהועד ימינו ה שנשתמרו בעולם האימפריאליותלעתיקה בערים 
סמטאותיה ששורשיה כרוכים עמוק בשורשי יהדות מרוקו;  טיפוסיתעיר מוסלמית 

ונותיה, יהלכו עלינו קסם, כמו הזמן עמד ארמה וצבעוניים, מסגדיה השווקי המפותלות,
 1,200המעטרים עיר עתיקה בת  תוססים וקיםושומדרסות עתיקות מלכת; נסייר בין 

-דנן מן המאה ה-, בבית הכנסת איבןח היהודיאנבקר ברחבת ארמון המלך, במל שנה;
שמתה על קידוש השם  ובבית העלמין היהודי שם נשמע את סיפורה של הצדיקה לאלא סוליקה זתע"א, ,17

 ובסמוך לבית ;בודות מרוקניות מסורתיותבתי מלאכה לעב נבקר  ;הפכה לאות ומופת לקהילת יהדות מרוקוו
 .לינה בפאס  בערב נצא לחפלה מרוקאית כולל משקה ראשון. שבו התגורר הרמב"ם בשהותו הקצרה במרוקו.

 
 
 
 בקרבת המלון.ונטייל רגלית   בית הכנסתמנוחה; נחווה את השבת כהלכתה, נלך ל שבת שבת  :    -סאפש' . 5

 חפלה מרוקאית כולל משקה ראשון.נצא ל במוצאי שבת   לינה בפאס.



    
 
 
 
דרומה דרך יערות הארזים של מישליפן   ניסע  : ארפוד -רשדייה -תמידל -איפרן -סאפא' .6

. תוך חציה של "שוויץ של מרוקושזכתה לכינויי  "ן אשבאטלס התיכון לביקור בעיר איפר
הסהרה שהיווה קו רשדייה עד לגבול , מידלתהאטלס התיכון נמשיך דרך קו המדבר לעיירות 

 עורפי ללגיון הזרים בדרך נצפה על העמק הפורה ונהר הזיז ומשם לעיר המדברית ארפוד.
 לינה בארפוד

 
השכם בבוקר נצא בג'יפים אל מדבר סהרה   :ווארזאזאת -דיונות מרזוגה -ארפוד ב' .7

) גמלים  מעל דיונות מרזוגה. עם ההגעה קיימת אפשרות לרכיבה עלאו שקיעה לצפות בזריחה 
  .דסאהד עמקודרך אלף הקסבות ביופיו, לקניון הטודרה המרהיב  עם בוקר ניסע.  בתשלום (

 .לינה בוורזאזאת    נגיע לעיר ווארזאזאת בירת הסרטים של מרוקו.עם ערב 
 
בקסבת איית בן נתחיל את היום בביקור   : אגדיר -תלווין -איית בן חידו -ווארזאזאת ג' .8
אונ"סקו כאתר שמור.   לקסבה המרהיבה והמרשימה במרוקו והוכרה על ידיהנחשבת  דו,אח

ערב ועוד. נחצה את  עשרת הדברות, גלדיאטור, לורנס איש -צולמו סרטים רבים   בקסבה זו
ין ת, שהתפרסמה בייצור שטיחים ברברים אותנטיים, נמשיך דרך העיירה תלווהעיירה תזנאח

נת בעמק הסוס הפורה והעשיר בעצי ארגאן. נסיים את , השוכןתבלין הזעפרהידועה בגידולי 
נצא לסיור רגלי לאורך בערב היום באגדיר, עיר קיט ונופש השוכנת לחוף האוקיינוס האטלנטי. 

 לינה באגדיר הטיילת.
 
,  1960 וארפבר 29 -ב שהתרחשה אדמההרעידת יום שכולו אגדיר; :  אגדיר 'ד  9 

ית, לא שברה את רוחם של המרוקנים, שגמרו בה נספו רבים גם מן הקהילה היהוד
נבנתה מחדש כעיר נופש אירופאית עם רצועת חוף אומר לשקמה במידי; אגדיר 

נבקר בשוק  ; ובתי קזינו , מועדוני לילהמסעדות מרינה, בהווטיילת מפוארת 
אם ביום בואנו, השוק סגור, ניסע חד; )-שוק אל -המקורה והגדול ביותר במרוקו 

 !!כאן המקום לקנות מזכרות לחברים ולמשפחה(  לשוק בעיר אישגאן הסמוכה
בערב נהנה מבריזה ימית בטיילת החוף הארוכה של אגדיר וניכנס לאחת המסעדות לצפות בהופעת זמרים 

 . לינה באגדירמקומיים. 
 
 
ערבה, לכיוון האוקיאנוס האטלנטי; בדרכנו נתרשם ממטעי מניסע הבוקר  :מרקש –איסווירה  –אגדיר  ה'. 01

קואופרטיבים  נבקר באחד ה ,יתאפשראם   המעטרים את הגבעות; עצי הארגן
 המזקקות את שמן הארגן באופן מסורתי; –פרי יזמה של נשים מרוקניות  –המרשימים 

ים בלבן בתיה צבוע – הססגונית אסווירה )מוגדור( לקראת הצהריים נגיע לעיר החוף
נבקר בקברו של הצדיק ר' . ובכחול אינדיגו וחומתה אוצרת בתוכה היסטוריה מרתקת
נטייל בין בתי המלאכה חיים פינטו זצ"ל ובבית הכנסת בו התפלל וגידל את ילדיו; 

ונסיים בנמל הציורי של העיר, בעל  עצי הערער נתבונן במלאכת מגלפי ;המסורתיים

 ,פנינת הדרום"אחה"צ יקבלו את פנינו בחמימות אנשי " צטלם בנמל הדיג;נ (ית המרשימה )הסקאלההמצודה הימ
של "העיר האדומה", אדריכלות בנייניה העתיקים והרי האטלס הגבוה המקיפים  מיקומה הגיאוגרפי; היא מרקש

לה קסם ששבה את טובי הסופרים, המשוררים והציירים וממשיך לשבות את לב  העניקוהפוריים,  את מישוריה
 לינה במרקשכל המבקרים בה; 

 
  

אלף עצי  150-, המוקפים בבגני המנרהנבקר נתעורר ליום שכולו מרקש והעמק הסובב את מרקש;   :מרקש ו' . 11
כ סלאת "היבב ; נבקרשימש מקום לירידי סופריםשנבנה בתקופת המוואחידון ו היביובמסגד הכותנצפה  ;זית

 .חוויה בלתי נשכחת –" חסן פיללי שלאלף התבלינים" קחת "במלאח היהודי ונבקר בבית המר אמהזע-לא
מפלט  - דרך עמק האוריקה השופע ירק ומים ,אל לב האטלס הגבוהבנסיעתנו נטפס 

ונעשה אתנחתא  החיים בכפרים הברברים אופיקש. נתרשם מאתושבי מר לשקיץ ה
אחה"צ ב ונשו זיע"א לחנסבן שלמה ' רבקברו של  נבקר ;משמחת בבית ברברי טיפוסי

  .לינה במרקש .בסיום נתכנס למלון לקבלת השבת קש".א"מר האדומה לעיר

 
לינה  בקרבת המלון.ונטייל רגלית   בית הכנסתמנוחה; נחווה את השבת כהלכתה, נלך ל שבת  : מרקשש' ' . 21

  במוצאי שבת נצא למופע פנטזיה ברברי מהמם !  .מרקשב



    
 
 
 
לינה קזבלנקה; נבקר באתרים ככל שהזמן יותיר;  –וניסע  לעיר הלבנה  נשכים קום -קזבלנקה –מרקש  א' .31

 . בקזבלנקה
 

בהתאם לשעת ניפרד ממארחינו המרוקנים, עד לטיול הבא;  ;מר אריזה וסידורים אחרוניםגקזבלנקה : ב' . 14
 .יעד ביניים לישראלונטוס דרך  שדה התעופהניסע לכיוון הטיסה 

 
 

 המסלול ,בכפוף לתקנון החברה, אין כפל מבצעים. ייתכנו שינוים בסדר ביצוע 

 

 דולר  2100 –מחיר לאדם בחדר זוגי 
 . התשלום הינו לפי שער דולר נוסעים ביום התשלום

 איש 25המחיר לקבוצה של מינימום 
 0546391163 –רחלי איפרגן 

 
 המחיר כולל:

יורים וכניסה לאתרים כמפורט בתכנית ביקורים ס/  מיסי נמל והיטל בטחון/  טיסות בינלאומיות לפי המסלול
דמי סבלות בבתי המלון בלבד ) מזוודה אחת /  עפ"י דירוג מקומי *5-*4 -בתי מלון דרגת תיירות ראשונה/הטיול

     –ארוחות הבוקר מזנון חופשי / ארוחת בוקר בלבד  –למעט קזבלנקה  אוכל כשר  חצי פנסיון -כלכלה /לנוסע(

BUFFET  (מים במלונות  וכלים חד פעמייםו לא כולל שתיה ,)/חפלה ,  /  אוטובוס תיירים  צמוד ממוזג ונוח

מלווה קבוצה ישראלי, בכיר ומנוסה  /אשרת כניסה למרוקו/  תשר )טיפים( לנותני שירותים בחו"לפנטזיה, ג'יפים/ 
 בטיולים למרוקו, מדריכים מקומיים במידת הצורך.

 
 המחיר אינו כולל  

 כל מה שלא נכלל בסעיף 'המחיר כולל'/מומלץ לרכוש עם ההרשמה לטיול –אי ומטען ביטוח נסיעות רפו
/ 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 !גבייה
 

 דולר ליום לנהג. $1 -לטבח/ית , ו $1ליום למדריך   $5  - טיפ
 תשלום הטיפ בדולר  יינתנו במפגש הקבוצה . או ברישום בשדה התעופה. 

 
  מי ביטול :ד

 במידה ויבטל הנוסע את השתתפותו בטיול תגבה החברה  דמי ביטול על פי רשימת הסכומים הבאים: 
 דולר /  750יום מיציאת הטיול ייגבה מהנוסע סך  30עד יום מתחילת  45 מיום ההרשמה ועד  ביטול על ידי הנוסע 

יום מיציאת הטיול יגבה מהנוסע דמי  $14 / ביטול שיעשה בין   950יום מיציאת הטיול יגבה מהנוסע סכום של  15עד 
 ביטול מלאים .

 

 העברת מזומן, לפי דולר שער נוסעים. אותשלומים שווים בכרטיס אשראי  3 אופן התשלום:
 

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

 חודשים מיום הכניסה למרוקו, כולל דף אחד ריק. 6-להגבלות אלו. יש לוודא שהדרכון בתוקף ל
 ***טל"ח 

 

 ,מקביל בדירוג( יתכנו שינויים במלונות ולא ברמתם( 

 לכל שאלה ניתן לפנות אלי רחלי איפרגן


