
 
 

 ימים 8לילות  9טיול למרוקו 

 

 

 

 

 

 

 14.3.2022וחזור  6.3.2022 יציאה בתאריך:

 הסהרהו , הקסבותערי המלוכהאת מסלול כולל ה

נופים ומראות, חושיים עם -מפגשים רב תוכנית מלאהאחת הארצות המרתקות בעולם.בטיול איכותי 

ובעלת תכנים ללא ימים חופשיים. הסיורים כוללים אזורי נופים מדהימים בהרי האטלס,  ריחות וטעמים

עתיקה של פס, הנחשבת לעיר העתיקה בערים הברכסים ירוקים ובכפרים ברבריים ציוריים. סיור בעיר 

מפותלות במבוכים הותיה הקיסריות שנשתמרו בעולם, זהו סיור קסום של תקופת ימי הביניים בסמטא

הצרים, בשווקים צבעוניים, בעבודת הבורסקאים ובעלי מלאכה השומרים את אומנותם המסורתית: 

בו שילוב של  ,נפחים, צביעת צמר, חרשי עץ, רקעי נחושת. סיור בעיר האדומה מראקש בשוק הססגוני

, האסלם טוארגו המדברהשבטי מפגש עם צבעים וריחות וטעמים עשירים המפעילים את כל החושים. 

המג'רבי והעושר המדהים של התרבות היהודית. לכל אלו נצרף מפגש יוצא דופן עם המוסיקה 

 המרוקאית בעיר ובמדבר.

 מסלול הטיול:
  -קזבלנקה -תל אביב יום א'  1

נמריא מנתב"ג דרך יעד ביניים באירופה 

אשרות כניסה לקזבלנקה. לאחר קבלת 

ונסיעה לעיר והתארגנות  בנמל התעופה

קזבלנקה קבלת חדרים התארגנות יציאה 

לסיור פנורמי של העיר ארוחת ערב 

 במסעדת הקהילה היהודית

 

   קזבלנקה רבאט פס יום ב' 2
היום לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיר הבירה 

פס  רבאט נבקר במתחם קברי מלכי מרוקו ארמון המלך ומשם נמשיך לעיר הדתית האורטודוקסית

 . הגעה לעת ערב קבלת חדרים ארוחת ערב

  ג פס יום  3
בגטו היהודי בבית .היום יוקדש לאתריה היהודים והמוסלמים של העיר פס נבקר בבית הקברות היהודי

שנה נבקר בביתו של הרמבם  1000הבנסת העתיק איבן דאנן ומשם נמשיך למדינה העתיקה בת יותר מ



 
 

ושת בשיטה העתיקה חזרה למלון ארוחת ערב ויציאה לערב פולקלור .במפעל לעיבוד עורות וריקועי נח

 .חתונה פסית כולל משקה ראשון

 

 

  פס איפראן ראשדיה ארפוד )מדבר סהרה (ד יום  4

 היום נעזוב את פס וניסע דרך האטלס התיכון לכיוון מדבר הסהרה.בדרך נבקר בעיר האלפינית איפראן

מעל לפני  1650ושוכנת בגובה של  1923שהוקמה על ידי הצרפתים ב

הים . לאחר הביקור נמשיך ונעבור את הערים מידאלט וראשדיה בדרכנו 

  .לבירת מדבר הסהרה ארפוד הגעה למלון

 

 

  ציר הפגרות הטודרה והדדס וראזזט  ארפוד יום ה'5

ובהמשך נעלה על גמלים ונטפס על דיונות מרזוגה לראות  עליה על גיפים

 את הזריחה מראה מרהיב חזרה למלון לארוחת בוקר ותפילה.  

נעצור  דרך. באל עבר הרי האטלס הגבוההבוקר נמשיך לאחר ארוחת 

ובארות השרשרת )פוגארות( ונשמע הסברים על תהליך הובלת המים 

 בן חאדו  נבקר בקסבה עיטתושבי הסהרה.התת קרקעי שסיפק מים ל

השוכן בפתחו של עמק פורה בו אלפי  לקניון הטודרה נמשיך. בווראזזט

שקירותיו הזקופים  ם בלבני טיט. נסייר רגלית בקניוןדקלים וכפרים בנויי

לינה: ערב במלון. עד לווארזאזאת. ארוחת אלף הקסבותאדמדמים ונמשיך דרך עמק 

 .וארזאזאת

 

   מראקש טישקה ו ווראזזט טיזן יום  6

טיצ'קה הנחשבת לאחת הדרכים וטיזיהרים דרך מעבר , בוקר ניסע לכיוון מרקשב

מראקש. הגעה  –רבת ההפתעות מערבה לעיר  האדומה ניסע היפות במרוקו. 

לינה  ת חגיגי שבת סעודת ליל  . הכנות לשבת, תפילהלמראקש לפני כניסת השבת

 במרקש

 

 קשאמר–יום שבת 7

היום יוקדש לתפילות שבת ארוחת צהרים במקום ארוחת ערב .בצאת 

תאטרון רחוב אמיתי .ומסעדת - עמע אלפנ'השבת ניצא לסיור בכיכר ג

 .האוכל הגדולה במרוקו חזרה ולינה במרקש

 

 –מרקש א'יום  8

לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום סיור בעיר מראקש שהתפרסמה בזכות 

ומקפלת  11-הדופן. העיר נבנתה במאה המיקומה המיוחד ואופייה יוצא 

בתוכה את ההיסטוריה של מרוקו. העיר בנויה מהמדינה העיר 

העתיקה ומהעיר החדשה שיחד מעניקים לה את הצביון הייחודי 

שלה. נראה את מסגד הכותוביה, מסגד מרשים שנבנה בשנת 

במטרה לפאר את שלטונם של  אל מומיןע"י עבד  1158

המפואר הנשקף מכל עבר במרקש ומתנשא המואחידון. המינרט 

לגובה רב. נסייר ב"גליז" שתוכננה ע"י הצרפתים, בשוק הגדול 

  ונערוך היכרות עם בעלי מלאכה מסורתיים: רקועי  נחושת, 

קדרים, צורפים, אומני גילוף ורוקחי תבלינים. נבקר במלאח 

היהודי, רחובות צרים וצפופים ומהם פתחי כניסה לבתים עם 

פנימיות רחבות ידיים ובבתי הכנסת של הקהילה  חצרות



 
 

 לפרטים והרשמה:

 09-7711711טל':

 09-7742508פקס: 

etzion68@gmail.com 

ארוחת ערב לאחר ארוחת הערב  ונסייר בעמק האוריקה ונבקר בבית ברברי חזרה למרקש.היהודית.

 .נצא לערב פולקלור פנטזיה ברברית 

 

 

 מפלי אוזוד מרקש  קשאמרב'יום  9
מטר נשוט בסירות לכיוון המפל חזרה  110היום נצא למפל הגבוה ביותר במרוקו המתנשא לגובה של 

 למראקש 

 חזרה לישראל.–ההעברה לטיסת ערב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : מחיר ותנאים כללים
 

 ש"ח 6600עלות לאדם בחדר זוגי : 

  ₪ 1200תוספת לחדר יחיד: 

 

 

 

 :תכולל חבילהה
 קזבלנקה או מרקש . טיסות 

 
 מס נמל 
 מיסי בטחון 
 רמת תיירות טובה-מלון לינה ב 
 ת בוקרוארוח 
 יםיארוזה לצהר ארוחות 
  בקזבלנקה ארוחות ערב טבח צמוד.חמה בערבכשרה ארוחה.

 בקהילה היהודית
 4  השאר צמחוניות ודגיםבשריותערב ארוחות. 
 .ארוחת צהריים בשבת במקום ארוחת ערב 
 יפים לשקיעה'טיול ג 

 
 העברות והסעות באוטובוס תיור נוח וממוזג על פי התוכנית 
 דמי כניסה לכל האתרים המפורטים במסלול** 
 טיפים לנותני שרותים בחו"ל 
 יוסי סהר –ה מנוס מלווה קבוצה ישראלי 
  ערב פולקלור בפס 

 



 
 

  כלים חד פעמים 
 מים בארוחות 

 
 

 המחיר אינו כולל :

 
 בדיקות קורונה– כולל אקסטרים ומטען ביטוח בריאות 
 טיפ למדריך ישראלי כמקובל 
 ויזה 

 
 עופה.תיתכנו שינויים בשעות הטיסה בכפוף לפרסומי חברת ה * 
נות ות בשלטיויתכנו שינויים במסלול ובסדר הביקורים מסיבות שאינם תליות בנו ותלו **

 . המדריךמרוקו ובהתאם לשיקול דעת 
  
 :נוספות הערות  

 
  מטיילים  מחיר הטיול יעלה  20מטיילים, במידה ויירשמו  25מחיר הטיול מבוסס על  מינימום

 לאדם בחדר זוגי. $ 75 -ב

  מחיר הטיול נקבע על פי התעריף הידוע בזמן שליחת ההצעה, במידה ויהיו שינויים בתעריפי
תחול תוספת המחיר על  –שרותי קרקע הטיסות, מסי הנמל ומסים נוספים, אשרות או 

 הנוסעים בהתאמה.

 סדר הימים עלול להשתנות בהתאם לאילוצים בשטח ולהחלטת המדריך. 

 .אין בהצעתנו זו אישור להזמנת טיסות ו/או סידורי קרקע, זו הצעה בלבד 

  לצורך קבל אשרת כניסה למרוקו, יש להעביר עם טופס ההרשמה ובנוסף צילום דרכון )כולל
 הארכה, במידת הצורך( כמו כן לוודא שיש דף רק בדרכון לצורך הויזה.

 לקבלת מידע בנושא חיסונים יש לפנות ללשכת הבריאות במקום המגורים. -חיסונים 
 

 * 3450באחריות הנוסע לבדוק באם קיים צו עיכוב יציאה מהארץ בטלפון * 

 
 
 
 
 
 

 טיול מוצלח ומהנה!


