1
בע"ה ובישועתו

עלות הנסיעה:
 60$+1690$טיפים לנותני
השירותים במרוקו = $*1750

(לפי שער  $גבוה ביום התשלום)

"סהרה"-מטיילים עם
אביזמר

*לכל נוסע בחדר זוגי...
תוספת ליחיד בחדר (סינגל) 390$
למעוניינים באוכל כשר יש תוספת של ( 100$עבור 8
ארוחות ערב או צהרים כשרות .כולל שבת!)

אפשר לשלם את עלות הנסיעה במזומן ,או בהעברה בנקאית או באשראי
עד  3תשלומים ללא ריבית והצמדה ,או בקרדיט לפי בחירה...
הערה חשובה! המסלול יותאם למקום שבו נהיה בשבת...

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

לפרטים והרשמה:

תרשיש  7קיסריה 3388900

טופז טורס בת שבע ()0732658211
אביזמר ()0522806317

טלפון 046265189 :פקס15346265189 :
טלפון נייד 0522806317 :טלפון046265189 :
טלפון במרוקו+21266623751 :
E-mail: avizemer10@gmail.com

www.maroco.co.il

מציעים

למרוקו

דיילנא -
טיול
בנטיה לצפון מרוקו...
תאריך יציאה4.2.2019 :
תאריך חזרה13.2.2019 :

 10ימים  9לילות (שבים ביום ה )11

המסלול :קזבלנקה ,רבאט ,טנג'יר ,תיתוואן,
שפשאוון ,הרי הריף ,אל-חוסימה ,נאדור,
מיליליה ,אוז'דה ,תאזה ,פאס  -העיר ששמרה
על צביונה ,מקנאס ועוד ערים ,כפרים ,קסבות
שווקים ,טעמים וריחות...

הטיול בהדרכת:

אברהם (אבי) אביזמר
(מומחה למרוקו)

(מחנך ,סופר והיסטוריון)

מפגש לתדרוך אחרון יערך לפני
הנסיעה ..מס' המקומות בטיסה
מוגבל ,וכל הקודם זוכה להשתתף
במסע הזה...

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 האוכלוסייה 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!!!
הנה במצורף תכנית הטיול שלנו למרוקו .בתכנית נתנו
מספר דגשים :היסטוריה וגיאוגרפיה של מרוקו וגם
אנתרופולוגיה ,פולקלור ,שווקים ,צבעים ,טעמים
וריחות...
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!!!
ההצעה כוללת 9 :לינות בבתי מלון 9 .ארוחות בוקר 8 .ארוחות
ערב (במליליה בסיס האירוח – לינה וארוחת בוקר בלבד) כל
המלונות בדרגת תיירות טובה  .*4הטיסות כולן טיסות
סדירות (לא צ'רטר!) עם אליטליה ,כולל כבודה לתא המטען,
ותיק יד למטוס!
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"סהרה" מסלול הטיול למרוקו  13 - 4פברואר 2019
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תאריך
א'
יום
טיול
מס' 1
קזבלנקה

2

יום
טיול
מס' 2
קזבלנקה
תאזה
אוג'דה
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מסלול הטיול היומי שלנו
ב'

לינה
בקזבלנקה
במלון
פרינס דה
פריס *4
או דומה לו
ברמתו

מפגש בנתב"ג טרמינל  - 3שער  .32יציאה בטיסה דרך יעד
באירופה (רומא) הגעה לקזבלנקה .המתנה בשדה התעופה
לקבלת אשרות הכניסה (ויזה) חתומה בדרכונים שלנו...
(בבקשה לגלות סבלנות) הגעה למלון והתארגנות במלון
לקבלת חדרים ,אח"כ נצא לסיור מורחב להיכרות עם העיר
הגדולה ביותר במרוקו .תחילה נבקר בבית הכנסת המפואר
של קהילת קזבלנקה 'בית אל' ,אח"כ נצפה על המסגד הגדול
שנבנה על הים (חוף מריז'גה) בשנת  1993ובנייתו עלתה כ
 850מיליון דולר ,משם נמשיך לטיילת המרשימה של קזה,
נבקר ב'מרוקו-מול' -הקניון הגדול ביותר באפריקה ...מפה
לרובע אנפה היוקרתי וב-ביהכ"נ המפואר 'דוד המלך'
שבשכונה הזו .מכאן לרובע 'מעריף' ,נעצור בכיכר מוחמד
החמישי המרשים .בערב ,ארוחת ערב במלון שלנו ...ולאחריה
סיור רגלי אל מרכז העיר ...לינה בקזה
לינה
השכמה ב  .06:30מזוודות מחוץ לחדרים ויורדים לארוחת
בוקר בשעה  .07:00בשעה  08:00זיהוי (חובה!!!) של באוג'דה
המזוודות בלובי (לפני העמסה באוטובוס) אחר כך נצא במלון יביס*
או מלון
מהמלון היישר לאכול "ספנג" (בהזמנת המדריך ...עכשיו אנו
יכולים לצאת מקזה ליום ארוך .ניסע צפונה ומזרח ל תאזה  -דומה להם
ברמתו
בה נבקר בשמורת טבע ,הנמצאת בדרך הרים יפה מאוד.
בתום הביקור נשוב לדרך המהירה על מנת לנסוע לאוג'דה...
סה"כ אנו
לינה באוג'דה...
נוסעים
היום
כ  550ק"מ

לינה
במליליה
במלון *4
או דומה לו
ברמתו

יום
טיול
מס' 3
אוג'דה
סעידיה

הערות
ג'

השכמה ב  .06:30מזוודות מחוץ לחדרים ויורדים לארוחת
בוקר בשעה  .07:00בשעה  08:00זיהוי (חובה!!!) של
המזוודות בלובי (לפני העמסה באוטובוס) אחר כך נצא
מהמלון .הבוקר נערוך סיור הכירות עם העיר הגדולה הזו.
נבקר ב ביהכ"נ המדהים והגדול של העיר ,וכן במדינה...

סה"כ אנו
נוסעים
היום
כ  150ק"מ

3

נאדור
4
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מליליה
יום
טיול
מס' 4
מליליה
אל-
חוסימה
פאס
יום
טיול
מס' 5
פאס

6

יום
טיול
מס' 6
פאס

אח"כ נוסעים לסעידיה – העיר לחוף הים התיכון .אחה"צ
נחלוף על פני נאדור ולפנות ערב נגיע למליליה .ביקורת
דרכונים ,ואנו בצד הספרדי .נסיעה קלה מונית ואנו במלון.
אחרי התארגנות במלון יוצאים לסיור ערב בעיר היוצאת מן
הכלל יפה הזו .לינה במיליליה...
השכמה ב  .08:00היום אין מזוודות ,מאחר שהם ישארו
באוטובוס שלנו .יורדים לארוחת בוקר בשעה  .08:30בשעה
 09:30נצא מהמלון לסיור בעיר ,תחילה נצפה על הקסבה
המדהימה החולשת על הים ...נשוטט בין סמטאות הקסבה.
אח"כ נלך רגלית אל מרכז העיר החדשה על מנת לאפשר
הפסקה לקניות בעיר הזו הפטורה ממכס .אח"כ שבים
למרוקו דרך מעבר הגבול ונוסעים בכוון אל-חוסימה,
שנמצאת גם היא על חוף הים התיכון .כמה תצפיות נוף ואנו
ממשיכים לפאס בדרך הררית יפה במיוחד .לפאס נגיע הערב
באיחור רב .בבקשה להיעזר בסבלנות .לינה בפאס
השכמה בשעה  - 08:00 .07:30ארוחת בוקר 09:00 .בדיוק
יוצאים מהמלון .היום מוקדש לעיר פאס ...נתחיל את הסיור
בעיר השלישית בגודלה במרוקו ...הטיול שלנו פה יחולק
לכמה חלקים .נתחיל את הסיור בעיר פאס במלאח .פאס
אשר נוסדה במאה השמינית ( )789ונחשבת לעיר העתיקה
בערים הקיסריות שנשתמרו בעולם .פאס הייתה ומוכרת
כמקום מושבו של הרמב"ם .נבקר בבית העלמין היהודי
הייחודי בו נטמנה הנערה שנתקדשה סוליקה הצדקת-דמות
שהפכה לאות ומופת לכל היהודים במרוקו .אנו נספר על
הוצאתה להורג ,והיא בת  17שנים בלבד .נסייר במלאח
היהודי (הרובע העתיק) רובע בו גרו כ  40.000יהודים,
ובשכונה בה התגוררו מגורשי ספרד ב ( 1492נוואל) .כן נבקר
ב ביהכ"נ של משפ' אבן דנאן .אח"כ נמשיך לרחבת ארמון
המלוכה ולמדינה (העיר העתיקה) המייצגת את העיר
הערבית הטיפוסית של ימי הביניים .נסייר בסמטאותיה
הצרים ובמבוכים הרבים שבה ,נצפה על הבית של גדול
היהודים בכל הזמנים ,שעליו נאמר 'ממשה ועד משה לא קם
כמשה' ,ונספר את סיפורו המדהים של היהודי החשוב הזה..
במדינה נצפה על עבודת הבורסקאים ובשאר בעלי המלאכה
השומרים את אומנותם המסורתית ,כמו :נפחים ,צביעת צמר
ועורות ,חרשי העץ ,רקעי נחושת ועוד .עוד נטפס אל המבצר
הדרומי או הצפוני ע"מ לצפות על העיר העתיקה ..אח"כ
נבקר ב-ביה"ס למלאכות מרוקניות מסורתיות..
אחה"צ ,אם נספיק ,אז יש אפשרות ,למעוניינים ,שנסע
למעיינות התרמיים המדהימים שנמצאים בכפר מולאי יעקוב
לשעתיים של רוגע ..אפשר ונבקר במעיינות ביום ראשון
בבוקר כשאנו בדרך למקנאס וטנג'יר ...לינה בפאס
שבת וינפש ..הבוקר אין השכמה .יש בוקר חופשי.
למעוניינים אפשר להתארגן למניין במלון שלנו ...בשעה
 12:30נפגשים בלובי לסיור (רגלי) בעיר החדשה.
אחה"צ זמן חופשי .למעוניינים אפשר להגיע לשווקים של
העיר ...במוצאי שבת יציאה משותפת עם הרכב שלנו לסיור
לילה בפאס ,ואח"כ ,למעוניינים ,יציאה משותפת לערב
פולקלור האופייני להרי הריף ...לינה בפאס

לינה
בפאס
במלון
סופיה
 *4או דומה
לו ברמתו
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נוסעים
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כ  370ק"מ
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יום
טיול
מס' 7
פאס
מקנאס
ווזאן
שפשאוון
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יום
טיול
מס' 8
שפשאוון
תיתוואן
טנג'יר

9

יום
טיול
מס' 9
טנג'יר
ארזילה
רבאט
קזבלנקה

השכמה ב  .07:00מזוודות מחוץ לחדרים ויורדים לארוחת
בוקר בשעה  .07:30בשעה  08:30זיהוי (חובה!!!) של
המזוודות בלובי (לפני העמסה באוטובוס) ואח"כ נשלים את
הביקור בעיר ,במידה ונדרש .אח"כ נוסעים למקנאס
הסמוכה לפאס ,שהיא עיר מלכותית הידועה ביופייה! נבקר
ברובע היהודי החדש והישן ,שאליו נכנס דרך "באב אל
חמיש" (השער החמישי בחומה הארוכה) כן נבקר בבריכת
"אגדל" ובמומומנט של ה"אלגראב" (משווק המים) ובאורוות
שבנה השולטן מולאי איסמעיל-השולטן (הראשון לשושלת
הנוכחית במרוקו  -העלאווית) שבנה עיר לתפארת ,אך הוא
היה רדוף פחדים ומלא בשיגעון ועליו אספר לכם בהרחבה
בטיול שלנו ...הוא שלט במג'רב  55שנים .כמו"כ נצפה על
המוזוליאום שבו הוא נטמן ביחד עם בני משפחה אחרים
שלו ...כמובן ,לא נפסח על השער היפה לעיר כלשהי במרוקו-
"באב אל מנסור" ,וגם בכיכר "להדים" ובשוק התבלינים,
העוגיות והחמוצים המדהים של מקנאס ...מפה לווזאן
לביקור בציון של ר' עמרם בן דיוואן ,ומכאן לשפשאון .אחרי
ארוחת ערב במלון נצא לסיור רגלי בעיר המדהימה הזו .לינה
בשפשאוון
השכמה ב  .07:00מזוודות מחוץ לחדרים ויורדים לארוחת
בוקר בשעה  .07:30בשעה  08:30זיהוי (חובה!!!) של
המזוודות בלובי (לפני העמסה באוטובוס) ואח"כ נשלים את
הביקור בעיר ,במידה ונדרש .בשפשאוון נבקר במדינה
הציורית ,הצבעונית והמיוחדת של העיר הכחולה! בכיכר
"מוחמד החמישי" ,נצפה על תעשיות השטיחים ,השמיכות
והבגדים העשויים צמר בכיכר חוטה אל-חמאם ,ואולי נספיק
להגיע לראס אל מא ע"מ לפגוש את הכובסות של העיר.
אח"כ נסע לביקור קצר בתיתוואן ,שבה נבקר במדינה
ובמלאח ,ונצפה על ארמון המלך ...אולי גם נבקר ב-ביהכ"נ
של ר' יצחק בן וואליד ובכיכר "מוחמד החמישי" מכאן
נסיעה קצרה ואנו בטנג'יר .אחרי ארוחת ערב סיור רגלי אל
הטיילת והמרינה ...לינה בטנג'יר
השכמה ב  .07:00מזוודות מחוץ לחדרים ויורדים לארוחת
בוקר בשעה  .07:30בשעה  08:30זיהוי (חובה!!!) של
המזוודות בלובי (לפני העמסה באוטובוס) הבוקר נשלים את
הביקור בטנג'יר .טנג'יר – היא אחת הערים היפות
במרוקו ...נבקר בתצפית הצופה על הנמל והמדינה ,ניסע
לאורך הטיילת ושדרות "מוחמד החמישי" ,ונצפה על בית
הכנסת המרכזי של העיר "שער רפאל" אח"כ ניסע במעלה
הרי הריף אל כפ' ספרטל (מפגש הימים!) כמו"כ נבקר
במערת הרקולס ..מפה נמשיך לארזילה – עיר פורטוגזית יפה
ביותר ...נבקר במדינה של העיר ונצפה על מה שנותר
מביהכ"נ של הנמל שהיה ה"שער" למגורשים שבאו מספרד
ב  .1492מפה נמשיך לרבאט – הבירה של מרוקו .ברבאט
נבקר במוזוליאום שבו נטמנו המלכים מוחמד ה 5 -וחסן
השני ,נראה את מגדל חסן שברחבת המוזוליאום ,נצפה על
ארמון המלך ונצטלם עם שומרי הראש .נמשיך לאזור
הטיילת שלאורך החוף האטלנטי ,ונבקר בקסבת אל-אודיה.
אח"כ נוסעים בדרך המהירה לקזה ..אחרי ארוחת ערב במלון
שלנו ,למעוניינים ,אנו יוצאים לסיור לילה וחפלה .לינה
בקזה

לינה
באגדיר
במלון ריאד
מוגדור אל
מדינה *4
סה"כ אנו
נוסעים
היום כ 250
ק"מ

לינה בפאס
במלון רמדה
*5
או דומה לו
ברמתו
סה"כ אנו
נוסעים
היום כ 120
ק"מ

לינה
בקזבלנקה
במלון
פרינס דה
פריס *4
או דומה לו
ברמתו
סה"כ אנו
נוסעים
היום כ 390
ק"מ

5

10

יום
טיול
מס' 10
נוסעים

הבית בשמחה רבה! עייפים אך מרוצים ,כך יש לקוות אנו
שבים הביתה היום...
השכמה בהתאם ל לו"ז של הטיסה שלנו .טסים דרך
איסטנבול לארץ .לינה בבית

סה"כ אנו
נוסעים
היום כ 30
ק"מ

הביתה

רשימת בתי המלון שאנו מציעים או דומים להם ברמתם!
***** Prince du Paris in Casablanca 4
***** Sofia hotel in fes 4
*Flandreia hotel in Tangir
*Hotel ? in Melilia
*Hotel Ibis in Oujda
*Hotel Parador in Chefchowen

נסיעה טובה ומוצלחת..
טיסה נעימה ושיבה הביתה לשלום...
נא לפנות אליי בכל שאלה ובקשה..
אברהם (אבי) אביזמר
0522806317
( 013212666623751טלפון במרוקו)
 10המיוחדים של "סהרה!!!
 )1המדריך שלנו הוא הוותיק והמנוסה ביותר בהדרכת טיולים במרוקו ,טוניס
וספרד!!!
 )2אירוח אצל משפ' מוסלמית בפאס .יתכן ביקור גם אצל משפ' יהודית/מרכז
יהודי...
 )3כניסה לשמורה בתאזה
 )4ביקור בשמורת ראס אל מא בשפשאוון
 )5שירות  24/24ש' ביממה בארץ ובטיול...
 )6ביקור במלאח המדהים של פאס
 )7הצעה לביקור במעיינות התרמיים ,המדהימים ,בכפר מולאי יעקוב"....
 )8בילויים בערבים בהשתתפות המדריך...
 )9הצעה ללכת לחמאם מרוקני בקזה .מדהים!!
 )10ביקור במליליה – נדיר!
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המחיר כולל:

*טיסות בחברת תעופה סדירה!!!
*אכסון בבתי מלון בדרגת תיירות ראשונה דה לקס  *4בקזבלנקה ,בטנג'יר,
בשפשאוון ,במליליה ,באוג'דה ,במקנאס ופאס
*כל האירוח בבתי המלון הוא על בסיס חצי פנסיון ,למעט במליליה.
*הארוחות באמצע השבוע מבוססות על בופה (מזנון חופשי של המלון!!!)
*אוטובוס/מיניבוס תיירים (בהתאם לגודל הקבוצה) ובו מיזוג אויר למשך הטיול
כולו (צמוד)
*מדריך ישראלי  -מומחה למרוקו (אביזמר)
*כניסות לכל האתרים שאנו מבקרים!!! על פי מסלול הטיול...
*טיולים ,נסיעות והעברות בהתאם לתכנית...
*טיפול בקבלת אשרת כניסה (ויזה) למרוקו ,הנפקת הוויזה ועלות רכישת הבולים
הנלווים אליה...
*כל המיסים למינם ,מיסי נמל ,מיסי דלק ועוד
*דמי רישום......
* טיפים לנותני השירותים במרוקו ,בעיקר לבל בוייס ,מטבח והמלצרים...
המחיר אינו כולל:
*ביטוח רפואי ומטען...
*בילויים בערבים ,כגון :חפלות ,מועדונים ,נסיעה וכניסה למרחצאות התרמי (מים
חמים) בכפר "מולאי יעקוב" שליד פאס ,חמאם בקזבלנקה
*כמו כן כל מה שמצוין "למעוניינים" ו"יש אפשרות"
הערות/הארות:
* הטיול מתאים לשומרי מסורת...
*על תשלום בכרטיס אשראי יתווספו  2%עמלה
* לשומרי כשרות .הארוחות באמצע השבוע מבוססות על דגים ומוצרים מותרים....
*אנו לא מספקים כלים חד פעמיים!!!
דמי ביטול:
*  350$מיום ההרשמה ועד  21יום לפני הנסיעה
*  800$מ  20יום ועד  7ימים לפני הנסיעה .עלות כרטיס הטיסה..
* מ  6ימים ועד מועד היציאה מלוא מחיר הנסיעה
* מומלץ לעשות ביטוח ביטול!!! מכל סיבה שהיא
הערות חשובות
* כרטיסי הטיסה מוזמנים עם תאריכים סגורים ,כל שינוי כרטיס שיעשה
מהארץ לאחר הוצאת כרטיס הטיסה יעלה  ,100$שינוי שיעשה ממרוקו ,יעלה
 ,250$והנוסע ייסע לשדה התעופה בכוחות עצמו...
* החברה רשאית לשנות את סדר המסלול בהתאם לשינוי הטיסות ע"י חברת
התעופה...
* אשרות כניסה למרוקו ניתנות ע"י הרשויות המרוקניות  ,במידה ומסיבה
כלשהי לא תאושר כניסתו של אחד הנוסעים ,לא תהיה החברה אחראית לכך בכל
צורה שהיא ,לנוסע יוחזרו כל הכספים ששילם למעט כרטיסי טיסה ,מיסי נמל
והשירותים אותם ניצל...
* טיולים עם לינה באירופה יהיו על בסיס ארוחת בוקר בלבד...
* התשלום בגין הטיול יבוצע טרם היציאה
* יש להביא צילום דרכון בתוקף למשרדי "סהרה" או "שקד טורס" (לתאם עם
בת שבע  )0732658211או לשלוח אלינו לפקס 15346265189 :עד  30יום לפני מועד
היציאה לטיול ,תוך ציון מועד הטיול.
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* הרשמת המטייל לטיול זה כמוה כהסכמה מלאה ובלתי חוזרת לתנאים ולמידע
הכללי שהנוסע קיבל ,שאל ודרש...
* נוסעים בעלי צו עיכוב יציאה מן הארץ ,יישאו בהוצאות הנגרמות
לחברה עקב הביטול וההצטרפות (אח"כ) לקבוצה על חשבון הנוסעים.
* בטיולים שעקב אילוצי טיסות יוארך או יקוצר הטיול יינתן זיכוי
של  60$ללילה ,ולחילופין תיגבה תוספת של  90$על כל לילה נוסף
* נוסעים שמכל סיבה שהיא נאלצים לעזוב את הטיול יקבלו זיכוי של מספר
הלילות שלא נוצלו בטיול למעט  3לילות מיום ההודעה על רצון החזרה לארץ.
שינויי הכרטיסים ונסיעות לשדה התעופה על חשבון הנוסע
* הקניות במרוקו באחריות הנוסע בלבד.
* החברה אינה אחראית כלפי נוסעים המגיעים לשדה התעופה עם משקל עודף
העולה על  20ק"ג!!!!
* במקרים מסוימים המדריך ימתין לקבוצה במרוקו ...וימונה נוסע אחראי ,מטעם
החברה ,אשר ילווה את הקבוצה עד למרוקו וימסור אותה למדריך לכל ימי
הטיול...
דגשים חשובים:
א) האחסון בכל המלונות בנסיעה זו הוא ברמה של  5ו  4כוכבים .על בסיס
של חצי פנסיון (ארוחת בוקר וערב ,למעט במליליה)
ב) כרטיסי הטיסה ושירותי הקרקע ישולמו במלואם לפני הנסיעה ,במידה
וההרשמה מתבצעת עד סוף יוני ..אפשר יהיה לשלם עד  2תשלומים
(ללא ריבית והצמדה) באמצעי התשלום הבאים (מזומן ב ,$מזומן
בשקלים או בכרטיס אשראי)...
ג) כל זוג נוסעים ו/או נוסע בודד יקבלו שי כדלהלן :ספר "המדריך למטייל
במרוקו" (כריכה רכה) שעלותו בסטימצקי .₪ 149
ד) תדרוך אחרון יתקיים על ידי המדריך במקום שיקבע בנפרד...
ה) דף הנחיות לנוסע ודפים נלווים יופצו בנפרד...
ו) החשמל במרוקו הוא  V220והשקע הוא של שתי חורים .ההארכה היא
פנימית...
ז) המדריך  -אביזמר ,מנוסה ובקי בטיולים למרוקו 24 ..שנים של הדרכת
טיולים למרוקו וספרד...
בברכה רבה
אברהם (אבי) אביזמר
"סהרה"
מטיילים עם אביזמר
0522806317
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