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בע"ה ובישועתו

לפרטים והרשמה:
אביזמר ()0522806317

עלות הנסיעה:

(לפי שער  $קניה ביום התשלום)

( 50$ + 1440$טיפים לנותני השירותים במרוקו)

"סהרה" מטיילים עם אביזמר
למרוקו נוסעים עם המומחים 'סהרה'!
במרוקו מטיילים עם אביזמר!!

תרשיש  7קיסריה 38900
טלפון046265189 :
פקס046265189 :
טלפון נייד0522806317 :
טלפון במרוקו+21266623751 :
E-mail: avizemer10@gmail.com

אתר אינטרנטwww.maroco.co.il :

מוצע
מסע למרוקו דיילנא
תאריך יציאה  23יוני 19
תאריך חזרה  30יוני 19
 8ימים  7לילות
(שביםביום ה )9

המסלול :פנטזיה במרקאש ,קזבלנקה ,רבאט,
מקנאס ,פאס  -העיר ששמרה על צביונה,
איסאווירה ,הרי האטלס ועמק האוריקה ועוד
ערים ,כפרים ,קסבות שווקים ,טעמים וריחות...

הטיול בהדרכת:

1490$

תוספת ליחיד בחדר (סינגל) 290$
תוספת ל  7ארוחות כשרות (למעוניינים) 90$

המחיר כולל טיפים לנותני השירותים במרוקו
אפשר לשלם את עלות הנסיעה עד  2תשלומים ללא ריבית והצמדה...

מספר המקומות בטיסה מוגבל ,וכל הקודם ...זוכה!!!

אלחבאב דייאלי ...מרוקו הינה ארץ ענקית ,וזה
לא חדש ,כנראה ,בעבורכם!!!! והיא גם
משופעת בנופים טבעיים ואנושיים עזים מלאי
צבע ועוצמה ,המשאירים על המבקר בה רושם
רב ועז .קשה להחליט מה מרשים יותר ,ובמה
להתחיל את סיפורה של הארץ הזו ,אך דומני
שאין מבקר שלא מתרשם משלל גווניה של
מרוקו הבאים לידי ביטוי בכל אחד ממרכיביה,
ואכן  -בחרתי להתחיל ב"מרוקו של צבעים"
(ומאוד חבל שאיני יכול להוסיף להם גם את
הטעמים והריחות) ונתחיל את מסענו בנופי
הארץ עצמה ובמגוון האוכלוסיה שבה ...רק
שאנו שוקעים אל מעמקי הממלכה המג'רבית
אנו מבינים מדוע בחרו אבותינו ואבות אבותינו
להשתקע פה ...לאט לאט תבינו את המושג
"סבאר" שפירושו סבלנות ...שום דבר לא בוער
להם .כי מה שאתה יכול לעשות מחר למה
תעשה היום!!!

אברהם (אבי) אביזמר

הנה במצורף תכנית הטיול שלנו ...למרוקו .בתכנית נתנו
מספר דגשים :היסטוריה וגיאוגרפיה של מרוקו,
אנתרפולוגיה ,פולקלור ,שווקים ,צבעים ,טעמים
וריחות ...וגם זו של היהודים הרבים שחיו בה במשך 26
מאות של שנים

אנו לא מחליפים מלון בשבת!!!

כמו"כ ,כל זוג נוסעים או נוסע בודד שנוסע איתנו בטיול
הזה יקבל את ספרו של אברהם (אבי) אביזמר "מרוקו-
המדריך למטייל" (בכריכה רכה) שעלותו בסטימצקי או
בצומת ספרים 149 -ש"ח  -במתנה!!!

(מומחה למרוקו)

(מחנך ,סופר והיסטוריון)

הרצאה ותדרוך אחרון יערכו לפני הנסיעה
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הלגראב – מוכר המים בשווקים
הלו"ז של הטיסות שלנו...
UX1302 TLVMAD 1605 2015
UX1423 MADRAK 2155 2300
UX1424 RAKMAD 2345 0240
UX1301 MADTLV 0905 1435

יום  :1א' תל אביב – מרקש
ניפגש בנתב"ג ב  23יוני בשעה  ,13:00ונטוס בשעה  16:05למראקש (טיסה
דרך מדריד  )21:55עם הנחיתה במראקש בשעה  23:00נקבל ויזות בשדה
התעופה ,והעברה למלון .לינה במראקש...
יום  :2ב' :מראקש  -קזבלנקה
לאחר ארוחת בוקר נוסעים לקזבלנקה הבירת המסחרית והכלכלית של מרוקו.
נראה את כיכר מוחמד החמישי ,בית המשפט המהודר ,בית העירייה ,בית
הכנסת בית אל ,כיכר האו"ם והשוק במלאח ,נסייר ברובע ובטיילת היפה של
העיר .העברה למלוננו .קליטה וארוח ערב ,לאחריה ,למעוניינים נצא לחפלה...
לינה בקזה
יום  :3ג' מקנאס  -פאס
לאחר ארוחת הבוקר נסיעה למקנאס עיר הבירה של מולאי איסמאיל בעבר,
נבקר ברובע היהודי (מלאח) העתיק של העיר ,נצפה על "תלמוד תורה" שהיה
מרכז הרובע .נמשיך לביקור בשער באב אל מנצור ,כיכר ל'הדים" ,שוק
המתוקים והזיתים ונסיים בתצפית על המוזוליאום שבו נטמן הסולטאן מולאי
איסמעיל .העברה למלון בפאס .אחרי ארוחת ערב נצא לסיור רגלי אל מרכז
העיר פאס .לינה בפאס...
יום  :4ד' יום שכולו פאס
הבוקר נצא לסיור בעיר פאס ,תחילה תצפית פנורמית על העיר ,מולנו 1200
שנות היסטוריה .נסייר במדינה (הרובע העתיק) ,נפקוד בתי מלאכה אוטנטיים
של עיבוד עורות ,כולל צביעה בבורות הצבע ,בית מלאכה לביגוד מסורתי
מרוקאי ובעלי מלאכה של כלי כסף ונחושת .נמשיך לבית העלמין היהודי
השמור ,שם נבקר את קברה של הצדקת סוליקה .אח"כ נמשיך לטייל בין
סמטאותיו המפותלות של הרובע היהודי .כמו"כ נגיע לרחבת ארמון המלך
ששימש בעבר כבית ספר התיכון היהודי" ,אליאנס" .אחרי ארוחת ערב,
למעוניינים ,נצא לערב פולקלור טיפוסי מרוקאי האופייני להרי הריף ופאס ,כולל
מוסיקה וריקודים .לינה בפאס
יום  :5יום ה' :פאס  -רבאט – מראקש
נסיעה לרבאט ,עיר הבירה של מרוקו ומקום מושבם של משרדי הממשלה ,בית
הפרלמנט וארמון המלך .נבקר ברחבת ארמון המלך ובמוזוליאום שבנה חסן
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השני לאביו מוחמד החמישי ,וכן ברחבת המסגד הגדול טור חסן ובקסבת אל
אודיה (באם יספיק הזמן) ,תצפית יפה לעבר העיר סלה הנמצאת בצדו השני
מעבר לנהר בו  -גרג .אחרי כן נסיעה למראקש .אחרי ארוחת ערב ,למעוניינים
סיור לילה בעיר ,ביקור בכיכר ג'מעה אל פנא ואח"כ רכיבה על כרכרות .לינה
במראקש...
יום  :6יום ו' מרקש
לאחר ארוחת בוקר נערוך סיור במרקש ,הפנינה אשר בהרי האטלס הגבוה ,עיר
המוקפת דקלים על רקע חומותיה ובתיה האדומים .נבקר בסמטאות המלאח
שם חיים עדיין יהודים ונבקר בבית הכנסת .נמשיך לגני הכותוביה ונצפה על
המסגד שהפך סימלה של העיר ,נבקר בגני מנרה המוקפת עצי זית .מכאן
לביקור במדינה של מרקש המשופעת שווקים תוססים ,נבקר בבית המרקחת
והתבלינים של חסן פללי ונסיים בזמן חופשי בשוק המפורסם של כיכר ג'מעה
אל פנא ,כאן תצפו במספרי סיפורים מרקידי נחשים ,עוקרי שיניים ועוד ...אח"כ
אולי נפגוש את אנשי הקהילה היהודית ב ביהכ"נ .ארוחת ערב של שבת...
ולאחריה סיור רגלי בקרבת המלון שלנו .לינה במראקש...
יום  : 7יום שבת :החוף האטלנטי :אסאווירה (יום חופשי)
שבת ויינפש ...למעוניינים בפאן אחר זמן חופשי במראקש לפי המלצת
המדריך עם האוטובוס שלנו...
ארוחת צהריים או ערב במלון...
בערב ,למעוניינים ,נצא למופע מרהיב אצל עלי בן פלאח  -מופע ססגוני -
בשילוב של ריקודים ,שירה ,אקרובאטיקה על סוסים ויריות באוויר .המופע כולל
משקה ראשון ,תה ועוגיות ...אח" שבים למלון שלנו ...לינה במראקש...
יום  : 8יום א' עמק האוריקה  -מראקש – מדריד  -תל אביב
זהו יומנו האחרון במרוקו ,ואחד היפים נטייל בנופים פראיים וירוקים ונהנה
מטבע שופע .נצא אל עמק האוריקה היפה והירוק ,ממנו נשקפים הרי האטלס
הגבוהים .הסיור מתחיל במישורים ופונה ומטפס אל האטלס ,דרך כפרים
ברבריים ,אל שוליו הצפוניים מערביים של האטלס .האזור רווי יובלים קטנים
המעבירים כמויות מים רבות לנחל האוריקה .בתום הביקור נחזור למראקש
להשלמת קניות אחרונות באחד הקניונים .העברה לשדה התעופה של מראקש
לטיסתנו ( )23:45ארצה (טיסה דרך מדריד).

מחיר לנוסע בחדר זוגי 1.490$
יש רק  30מקומות במסע הזה...
תוספת לאדם בחדר זוגי 299$

המחיר כולל:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

טיסות בקו ת"א – מרקש – ת"א כולל מסים והיטלים( .הטיסה דרך אירופה).
בתי מלון מדרגת תיירות טובה וראשונה ,על בסיס לינה וחצי פנסיון.
כניסות לאתרים כמפורט במסלול.
אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע תכנית הטיול.
מלווה ישראלי צמוד  -אביזמר...
מדריכים מקומיים במרוקו במדה ונדרש.
טיפים לנותני השירותים בחו"ל.
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✓ מפגש קבוצה והרצאה באחד הערבים לפני הנסיעה

המחיר אינו כולל:





ביטוח רפואי ומטען.
הוצאות אישיות.
תשר (טיפ) למלווה הקבוצה הישראלי ולטבחית.
כל מה שאינו מופיעה תחת הסעיף "המחיר כולל".

הערות:

ס
ימ

דר ימי הטיול יכול להשתנות בהתאם לתנאים המקומיים.

ש להתייעץ עם משרד הבריאות בנושא חיסונים.
עבר הגבול -הכניסה למרוקו

כרוכה בפרוצדורה הדורשת המתנה – לעתים
ממושכת.

מ
ב

ב

דריכי איסתא מנוסים בתהליך זה ויעשו הכול על מנת לקצר את התהליך וזמן ההמתנה.
תי המלון בהם נשהה
תי מלון -

הינם בדרגת תיירות טובה .אך ראוי וחשוב להדגיש שיש
הבדלי רמות בהשוואה למוכר לנו בארץ בהיבטי שרות ,יעילות ,תחזוקה והמבחר העשיר
לו הורגלנו בארוחות הבוקר.

ה

אוכל המרוקאי  -האוכל המוגש

בבתי המלון והטיבול אינו דומה לתבשילים
והסלטים המוכרים לנו כ"אוכל מרוקאי" בארץ .קיים הבדל גדול בין תבשילים והסלטים
המרוקאים לבין אלה שבישלו יהודי מרוקו .נא לא להתאכזב ! יש גם אוכל טעים מאוד.

א

זהרת מסע מתמשכת

– ן
מכיוו

שישראל

אינה מנהלת יחסים רשמיים עם מדינות ערב מלבד מיצרים
וירדן הלוט"ר הוציא אזהרת מסע מתמשכת למרוקו ,הממליץ להימנע מנסיעה לארץ זו.

נ

א לשים לב :כל נוסע אחראי למסירת פרטי הדרכון העדכניים שלו הנדרשים

לקבלת ויזה קבוצתית למרוקו .בלי ויזה קבוצתית אי אפשר להיכנס למרוקו .על
הלקוח למסור פרטי דרכון מלאים במעמד ההזמנה של הטיול (כולל שם מלא
ונכון ,מס' דרכון ,תאריכי לידה ,תאריכי הנפקה ותוקף) .מסירת הפרטים היא על
אחריותו של הנוסע .תיקונים ושינויים המתבקשים בפרטי הנוסע והדרכון
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אפשריים לתיקון ושינוי עד  14יום פני יציאת הטיול (ועל הסוכן לעדכן בכך את
המחלקה)

נ

וסעים הצריכים אשרת כניסה למדינה שבה יש נחיתת ביניים יטפלו בזה

במראקש ישראל בלבד...
למרוקו לאזרחי
המנארה
ויזה
לבדם ,אנו מטפלים בהוצאתגני

