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בע"ה ובישועתו

"סהרה" מטיילים עם אביזמר

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

טיולים גיאוגרפים למרוקו דיילנא...
לספרד ופורטוגל
הטיולים שלנו מתאים גם לשומרי
מסורת!!!
מציעים ,הפעם ,טיול לספרד ומרוקו..
וגם ספרד בלבד ומרוקו בלבד...

מוצע מסע אל
מרוקו ,ספרד
ופורטוגל..

מועד הטיול 6 :עד 23
אוג' 2018
 18ימים  17לילות..
שבים לארץ ביום ה 19

המסלול :קזבלנקה ,סאפי,
איסווירה ,מראקש-העיר האדומה,
המרוקנית ביותר ,רבאט ,מקנאס
פאס-העיר ששמרה על צביונה,
חפלה פאסית ,טנג'יר (הפלגה)
טורומולינוס ,מערת הנטיפים נירחה,
גרנדה ,קורדובה ,סביליה ,קוסטה ד'
סול ,רונדה ,מיחס ,ג'יברלטאר,
ליסבון ,פורטו ומה שבדרך ,טאריפה,

(הפלגה) טנג'יר ,קזבלנקה ועוד
ערים,הרים ,כפרים ,קסבות,
שווקים ,מראות ,טעמים וריחות אין
סופיים...

הטיול בהדרכת:
אברהם (אבי) אביזמר (מומחה
למרוקו)

(מחנך ,סופר והיסטוריון)
המדריך שלנו הוא בעל הניסיון הרב
ביותר בטיולים למרוקו ,פורטוגל וספרד

הרצאה ותדרוך אחרון יערכו לפני
הנסיעה...

אביזמר0522806317 :
בת שבע (שקד טורס):
098607004
טלפון במרוקו:
( +212666623751אבי)

Email- avizemer10@gmail.com
www.maroco.co.il
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
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אנתרפולוגיה ,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!!!
הטיול משלב את הערים המרכזיות במרוקו ובדרום
ספרד ,בואכה מדריד! פורטו ,ליסבון ומה שבניהם ...ערי
המלוכה ,הרים ועמקים ,חופי הים התיכון והאוקיינוס
האטלנטי .נכיר נופים מגוונים ,נשוטט בין דוכני האוכל
התבלינים והשווקים הססגוניים ,ונפגוש מקרוב את
התרבות העשירה והמורשת המפוארת של מרוקו בכלל,
וזו של יהדות פורטוגל ,מרוקו וספרד בפרט...
ההצעה כוללת 17 :לינות בבתי מלון 17 .ארוחות בוקר9 .
ארוחות ערב (בספרד ,ופורטוגל בסיס האירוח – לינה
וארוחת בוקר בלבד) כל המלונות בדרגת  .*4המלון בפאס
ומקנאס  .*5הטיסות כולן הינן טיסות סדירות (לא
צ'רטר!) כולל כבודה לתא המטען ,ותיק יד למטוס עם
ארוחות (לא סנדוויצ’ים!)
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מועדי הטיסות
פרטי הטיסות למסע הזה שלנו למרוקו ,פורטוגל וספרד בהתאמה יפורסמו בנפרד! היציאה ב
 6אוג' לקזבלנקה והחזרה ממדריד!!!:

יום תאריך
טיול
א'
 1יום ב'
 6אוג
2018

מסלול

הערות

ב'
תל אביב  -אירופה -קזבלנקה

ג'

לו"ז
 – 04:20התייצבות בנתב"ג (משוער!)
 – 07:20המראה מנתב"ג
 – 12:20נחיתה באירופה
 – 13:25המראה מרומא
 – 18:55נחיתה בקזה
 מילוי הטופס לקבלת הויזה שתקבלו במטוס מסירת דרכונים ,הטופס הלבן והעתק שלהויזה שברשותכם במשרד שנמצא באולם
הנוסעים הנכנסים (בקצה השמאלי הרחוק של
אולם הנוסעים)
 התהליך יכול לקחת זמן. הטיפ של אביזמר!!! יש להיעזר בסבלנות .זהתלוי כמה ישראלים מגיעים באותה טיסה .יש
להשתדל למסור את הדרכונים כמה שיותר
מהר!
 אח"כ קבלת הדרכונים בחזרה אני זמין בוואט סאפ לכל עניין הנציג של המשרד (מרוואן) נמצא בשדההתעופה ומביא את הבולים להדבקה בדרכונים
(טלפון )00212606103132
 אם תשאלו מי הסוכן במרוקו שטיפל בהוצאתהויזה יש לומר שדיה CHADIA TOURS
 אח"כ אתם יורדים קומה לאסוף את המזוודותעפ"י מס' המסוע של הטיסה שלכם...
 לפרוט כסף להחליף סים במידה ונדרש.. הנהג מחכה לכם מחוץ לטרמינל ( !!!1אני עודאעדכן אתכם בשם שלו .זה הטלפון של הבעלים
של חב' התחבורה שממנה שכרתי עבורכם את
המיני וואן! קוראים לו מוחמד באסיל
+212661470502
וגם +212666039044
 עכשיו אתם נוסעים למלון בקזה .עושים ציקאין
 שעה הפסקה להתארגנות במלון לקבוע זמן עם הקבלה לארוחת ערב... הטיפ של אביזמר!!! תזכרו שאתם בתקופתהרמדן במרוקו ...צריך להיות עם כולם פה
גמישים ,מאחר והם צמים ,וגם להתחשב בזמן
הארוחה של בעלי התפקידים שמשרתים אתכם

לינה בסאפי
היום נוסעים
כ  160 -ק"מ
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יום ג'
 7אוג'
2018

-

-

-

במסע הזה ..הנהג ועובדי המלונות ...אני לא
אשוב ואדגיש זאת בהמשך...
להזכיר להם שאתם כשרים (דגים )+
בסיום הארוחה סיור פנורמי בעיר הגדולה
שאליה עוד תשובו ל  2לילות ב  1-3יוני 18
הסיור יכלול את הטיילת ,המסגד הגדול ,וכיכר
מוחמד החמישי עם המזרקה המנגנת...
בגמר הסיור אפשר לשבת בבית קפה בכיכר
"אל אומה אל מותחדה" – כיכר האומות
המאוחדות שנמצאת בקרבת המלון

קזה  -סאפי  -איסווירה

לינה
באיסווירה

השכמה ב  .06:30מזוודות מחוץ לחדרים
ארוחת בוקר בשעה .07:00
היום נוסעים
בשעה  08:00זיהוי (חובה!!!) של המזוודות
כ  260 -ק"מ
בלובי (לפני העמסה באוטובוס)
אחר כך תצאו מהמלון היישר לאכול "ספנג"
(חויה ,אפשר גם לצלם) בכניסה לנמל ,ליד
המדינה .הנהג יודע היכן
עוזבים את קזה בדרך דרומה על
האוטוסטראדה (כ  80ק"מ) לאזימור...
ביקור בציון של החכם אברהם מול נס (בעל
הנס) כ  15דק'
נסיעה של עוד כ  5ק"מ וביקור במתחם מדהים
של מלון מזגון (חובה לצלם!) כ  25דק'
נסיעה של עוד  10ק"מ ואתם באל ג'דידה.
לבקר בעיר הפורטוגזית (סיטי דה פורטגז)
מבצר התותחים
מאגר המים הפורטוגזי המדהים! לא
מוותרים ...עלות כניסה למשתתף  10דירהם (4
 )₪לצלם והרבה!
אתם יכולים פה גם לאכול שוויה (על האש) של
דגים ...לא כל כך אסטטי ,אבל סרדינים
מעולים וזולים
ממשיכים דרומה לוואלידיה – כפר דייגים
מדהים ביופיו .לצלם מלמעלה (מהמצוק) לפני
שיורדים לקו המים
אח"כ נוסעים לסאפי ..חולפים על פני נמל
לשינוע הפוספטים שמרוקו התברכה בהם .ועוד
עצה ,תבקשו לעצור בכל פעם שתרצו לצלם
מהמצוק את המפרצים של האוקיינוס
האטלנטי
אם הכל יתנהל כשורה אתם צפויים להגיע
לקראת  17:00לסאפי...
התארגנות במלון
לקבוע זמן עם הקבלה לארוחת ערב...
להזכיר להם שאתם כשרים (דגים )+
אחרי א .ערב לקבוע זמון עם הנהג לסיור פנורמי
בעיר אל כיכר מוחמד החמישי ,שבמרכזה
טאג'ן במשקל של כ  2טונות ,המדינה ומפעלי
הקרמיקה...
לילה טוב .במלון יש מועדון לילה ודיסקו

5

3

יום ד'
 8אוג'
2018

איסווירה – אגדיר
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יום ה'
 9אוג'
2018

אגדיר – מראקש

 השכמה ב  .07:00מזוודות מחוץ לחדרים ארוחת בוקר בשעה .07:30 בשעה  08:30זיהוי (חובה!!!) של המזוודותבלובי (לפני העמסה באוטובוס)
 אחר כך תצאו מהמלון לסיור בעיר: נמל הדייגים... כיכר מוחמד החמישי הקישלה – לטפס על המצר ולצפות על העיר מפעלי הקרמיקה אתר יהודי של "שבעה וולאד בן זמירו"... עוזבים סאפי בדרך לאיסווירה ...כשעתייםנסיעה
 עוצרים לקפה ושירותים באחד הכפרים בדרךלפי הצורך...
 הטיפ של אביזמר!!! ההפסקות צריכות להיותקצובות בזמן כדי שתספיקו למלא את התכנית
המוצעת
 הגעה לאיסווירה ביקור במפעל לעיבוד שמן מאגוזי ארגןשהנשים העובדות פה הן בעלות הקואופרטיב
הזה .שווה מדהים .מרז'נה...
 מבקרים באיסווירה לפי הסדר הזה: חניה ב באב אל בחאר (שער הים) א .צהרים (דגים בדוכני עץ לפני הכניסה לנמל)ג  45דק'
 ביקור בנמל המדהים של מוגדור כניסה למדינה ברגל ..לסקאלה (מבצרהתותחים!)
 שבים לרכב.. נסיעה לבאב דוקלה לבקר בציון ובבית של ר'חיים פינטו ע"ה – מגדולי החכמים של יהדות
מרוקו ...כחצי שעה
 שבים לרכב ונוסעים לבאב מראקש (שערמראקש) לבקר ב ביה"ס למלאכות מרוקניות
מסורתיות ...בעיקר תכשיטי כסף ויודאיקה.
ביה"ס הוקם ע"י טומנים יהודים כבר בשלהי
המאה ה ...19
 עכשיו סיימתם ,ויוצאים לכיוון אגדיר עצירה בתמנאר לשירותים וקפה.. עצירה בתימרי לצפות בבננות מזווזין(נשואים/דבוקות) משולשות וישרות,,,
 עוד פחות משעה נסיעה ואתם באגדיר.. קליטה במלון... ארוחת ערב לאחריה סיור פנורמי בעיר ולמרינה והטיילת... וגם ,מטפסים לתצפית מאגדיר וופילה...למעוניינים ,חפלה במסעדת קמל ( )Camelגמל...
בטיילת.
 השכמה ב  .08:00מזוודות מחוץ לחדרים ארוחת בוקר בשעה .08:30 -לסגור עם השף של המלון ו/או הקבלה את נושא

לינה באגדיר
היום נוסעים
כ  170 -ק"מ

לינה
במראקש
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-

-

-
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יום ו'
 10אוג'
2018
יום ש'
 11אוג'
2018

א .הערב והצהרים למחרת( ...שבת) שלכם
(כשרות!) שהכל יעשה בתוך נייר אלומיניום...
ותפריט של דגים וסלטים.
בשעה  09:15תצאו מהמלון לסיור בעיר בזה
הסדר:
גני המנרה..
לעצור לצלם את בניין האופרה ותחנת הרכבת...
ביהכ"נ "בית אל" בגליז – הרובע החדש
ביקור בגני מז'ורל והבית של איב סאן לורן
(עלות  70דירהם כניסה ,ועוד כאופציה 50
דירהם לבית שהפך מוזיאון לאומנות
איסלמית...
אופציה ,לביקור במוזיאון החדש שנפתח רק
לפני כמה חודשים יש עוד עלות ...מומלץ
מאוד!!!
ביקור במתחם מסגד הכותוביה
ביקור במלאח (הרובע היהודי)...
ביקור ב"סלאת אל עז'מה" (ביהכ"נ של מגורשי
ספרד) במלאח ( 10דירהם עלות הכניסה)...
א .צהרים כשרה (אופציה) במסעדת דאר
מאמא ..בגליז.
זמן חופשי בכיכר "ג'מעה אל פנה"...
שבים למלון להכנות לשבת..
כניסת השבת ב 19:38
תפילה עם הקהילה (אופציה?) אם כן לתאם עם
הנהג נסיעה לשם...
הטיפ של אביזמר!!! ככלל צריך לתאם איתו
(נהג) את הלו"ז לשבת ובכלל כל יום ,ע"מ
להיות בטוחים שהוא יודע את הכוונות שלכם...
על תתנו לו לקבוע לכם את סדר היום .אחרת
הוא ימשוך אתכם למקומות שהוא מעוניין
בהם...
 20:45א .ערב של שבת...
סיור לילה רגלי בקרבת המלון...
בסביבה הקרובה למלון יש קניון גדול שנקרא
"קרפור"
לילה טוב...

מראקש – עמק האוריקה – מראקש
 -היום נוסעים לעמק המדהים "אוריקה"

לינה
במראקש

מראקש

לינה
במראקש

-

היום שבת וינפש ...אין השכמה.
לו"ז גמיש..
 14:30א .צהרים (במקום ערב) כאופציה .לא
חובה ...אם כן ,צריך לעדכן את הקבלה...
 20:47צאת השבת
 21:15לתאם עם הנהג ...יציאה לסיור לילי
במראקש
המזרקה המנגנת ליד "מנרה מול"
עליה לגג של המול לתצפית על מראקש
ביקור לילי בכיכר "ג'מעה אל פנה"( ...מדהים!
לא מוותרים )...הכיכר הופכת למסעדה פתוחה
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וענקית...
 -לילה טוב

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

יום א'
 12אוג'
2018
יום ב'
 13אוג'
2018
יום ג'
 14אוג'
2018
יום ד'
 15אוג'
2018
יום ה'
 16אוג'
2018
יום ו'
 17אוג'
2018
יום ש'
 18אוג'
2018
יום א'
 19אוג'
2018
יום ב'
 20אוג'
2018
יום ג'
 21אוג'
2018
יום ד'
 22אוג'
2018
יום ג'
 23אוג'
2018

מראקש -פאס

לינה
בפאס

פאס

לינה
בפאס

פאס  -טנג'יר

לינה
בטנג'יר

טנג'יר – טריפה – ג'יברלטר –
טורומולינוס – מלגה  -גרנדה

לינה
בגרנדה

גרנדה – קורדובה  -סביליה

לינה
בסביליה

סביליה  -ליסבון

לינה בליסבון

ליסבון

לינה בליסבון

ליסבון  -פורטו

לינה בפורט

ליסבון

לינה בפורטו

ליסבון – טולדו  -מדריד

לינה בטולדו
או מדריד

מדריד

לינה במדריד

קזבלנקה – רומא – ת"א

לינה בבית
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עלויות:
 ₪ 10.500למסלול פורטוגל  +ספרד  +מרוקו
 ₪ 6.900למסלול  10מרוקו בלבד

המחיר לאדם בחדר זוגי
תוספת ליחיד בחדר ₪ 1500
תוספת לאוכל כשר (רק במרוקו!!!)  ₪ 350עבור כל הלילות במרוקו כולל שבת עם ארוחות של
שישי בערב ושבת בצהרים...

לפרטים והרשמה:
"סהרה" מטיילים עם אביזמר 0522806317
בת שבע (שקד טורס) 098607004
אתר  www.maroco.co.il :מייל avizemer10@gmail.com :
המחיר כולל:

המחיר אינו כולל:

* אם מעוניינים רק בשבתות כשרות :יש תוספת
* טיסה סדירה (אליטליה) דרך יעד
של  ₪ 225כל שבת...
באירופה
* טיפים לנותני השירותים במרוקו ,פורטוגל
* אשרות כניסה למרוקו
וספרד (  3$ליום לכל נותני השירותים ביחד)
* בתי מלון  4כוכבים .במקנאס ופאס
* טיפים למדריך ,לנהג טיפים לטבחית לפי מידת
המלונות ברמה של  *5ע"ב חצי פנסיון,
שביעות רצונך
למעט בספרד וקזבלנקה שם יוגשו
* ביטוח רפואי ומטען (חובה לעשות ביטוח כולל
ארוחות בוקר בלבד
הטסה ,מומלץ דרך קופ"ח שם מכירים את
* אוטובוס תיירים ממוזג לפי גודל
מצבו הרפואי של המבוטח)
הקבוצה
* מדריך ישראלי מומחה למרוקו וספרד * הוצאות בעלות אופי אישי כמו :שתייה.
כביסה .טלפון וכו'
 אביזמר.* כניסה לכל האתרים כמופיע בתכנית * .ארוחות ערב בקזבלנקה
* הפלגות מספרד למרוקו ..ובכוון ההפוך * תוספת לחדר יחיד ( ₪ 1500סינגל)
* כל מה שאינו תחת סעיף המחיר כולל או
במידה ונדרש...
למעוניינים ויש אפשרות...
* אשרות למרוקו (פעמיים) כולל בולים
* בילויים בערבים למינן ,מרחצאות וחמאם...

הערות חשובות
* כרטיסי הטיסה מוזמנים עם תאריכים סגורים ,כל שינוי כרטיס שיעשה מהארץ לאחר
הוצאת כרטיס הטיסה יעלה  .100$שינוי שיעשה ממרוקו ,יעלה  ,150$והנוסע ייסע לשדה
בכוחות עצמו.
* החברה רשאית לשנות את סדר המסלול בהתאם לטיסות.
* 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.
* התשלום בגין הטיול יבוצע טרם היציאה
* יש להביא צילום דרכון בתוקף למשרדי "סהרה" עד  30יום לפני מועד הטיול.
* הרשמת המטייל לטיול זה כמוה כהסכמה מלאה ובלתי חוזרת לתנאים ולמידע הכללי
שקיבלתם בדף זה...
* נוסעים בעלי צו עיכוב יציאה מן הארץ ,יישאו בהוצאות הנגרמות לחברה עקב הביטול
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וההצטרפות לקבוצה על חשבון הנוסעים.
* בטיולים שעקב אילוצי טיסות יוארך או יקוצר הטיול יינתן זיכוי של  40$ללילה ,ולחילופין
תיגבה תוספת של  90$על 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.
* המחירים ניתנים לשינוי בהתאם לשער הדולר ,עליה במיסי נמל ועלות הדלק.
* ייתכנו שינויים במסלולים עקב שיקולים ביטחוניים התלויים בשלטונות מרוקו .
* הקניות במרוקו באחריות הנוסע בלבד.
* הביקורים באתרים של צדיקי מרוקו ,ובאתרים יהודיים נעשים בזמן ההפסקות ,והינם
למעוניינים בלבד.
* החברה אינה אחראית כלפי נוסעים המגיעים לשדה התעופה עם משקל עודף העולה על 20
ק"ג
* במקרים מסוימים המדריך ימתין לקבוצה במרוקו ,וימונה מלווה מטעם החברה אשר ילווה
את הקבוצה עד למרוקו וימסור אותה למדריך לכל ימי הטיול
דמי ביטול:
*  450$מיום ההרשמה ועד  30יום לפני הנסיעה
*  750$מ  20יום ועד  6ימים לפני הנסיעה
* מ  6ימים ועד מועד היציאה מלוא מחיר הנסיעה
מומלץ לנוסעים לעשות ביטוח שיכלול את אפשרות הביטול של הנסיעה למקרה של מחלה
או עניין אחר של בשליטת הנוסע!!!
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