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בע"ה ובישועתו

שווקים ,מראות ,טעמים וריחות אין
סופיים...

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

"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 וספרד..

מועד הטיול 2 :עד 16
יולי 2018
 15ימים  14לילות..
שבים לארץ ביום ה 16

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, ,
טאריפה( ,הפלגה) טנג'יר ,קזבלנקה
ועוד ערים,הרים ,כפרים ,קסבות,

(מחנך ,סופר והיסטוריון)
המדריך שלנו הוא בעל הניסיון הרב
ביותר בטיולים למרוקו וספרד
הרצאה ותדרוך אחרון יערכו לפני
הנסיעה...

אביזמר0522806317 :
בת שבע (שקד טורס):
098607004
טלפון במרוקו:
( +212666623751אבי)
E- avizemer10@gmail.com
mail:
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
אנתרפולוגיה ,פולקלור ,שווקים ,צבעים ,טעמים
וריחות...
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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 ,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 מרוקו וספרד בפרט...
ההצעה כוללת 11 :לינות בבתי מלון 10 .ארוחות בוקר.
 10ארוחות ערב (במליליה בסיס האירוח – לינה וארוחת
בוקר בלבד) כל המלונות בדרגת  .*4המלון בפאס
ומקנאס  .*5הטיסות כולן טיסות סדירות (לא צ'רטר!)
כולל כבודה לתא המטען ,ותיק יד למטוס
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מועדי הטיסות
פרטי הטיסות לטיול שלנו למרוקו וספרד בהתאמה:
1 AZ 815G 02JUL M TLVFCO*HK20 0925 1210 /E
2 AZ 874G 02JUL M FCOCMN*HK20 1325 1535 /E
3 AZ 875G 16JUL M CMNFCO*HK20 1625 2030 /E
4 AZ 810G 16JUL M FCOTLV*HK20 2250 0315 17JUL T /E

יום תאריך
טיול
א'
 1יום ב'
 2יולי
2018
 2יום ג'
 3יולי
2018
 3יום ד'
 4יולי
2018
 4יום ה'
 5יולי
2018
יום ו'
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 6יולי
2018
 6יום ש'
 7יולי
2018
 7יום א'
 8יולי
2018
 8יום ב'
 9יולי
2018
 9יום ג'
 10יולי
2018
 10יום ד'

מסלול

הערות

ב'
תל אביב  -רומא  -קזבלנקה  -סאפי

ג'

סאפי – איסווירה  -מראקש
מראקש – עמק האוריקה  -מראקש

לינה בסאפי
היום נוסעים
כ  160 -ק"מ
לינה
במראקש
היום נוסעים
כ  280 -ק"מ
לינה
במראקש

מראקש – רבאט  -מקנאס

לינה
במקנאס

מקנאס  -פאס

לינה
בפאס

פאס

לינה
בפאס

פאס  -טנג'יר  -טורומולינוס

לינה
בטורומולינוס

טורומולינוס  -נרחה  -גרנדה

לינה
בגרנדה

גרנדה  -קורדובה  -סביליה

לינה
בסיביליה

סביליה

לינה
בסיביליה
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11
12
13
14
15
16

 11יולי
2018
יום ה' סביליה – רונדה – מיחס – ג'יברלטאר
– טנג'יר
 12יולי
2018
יום ו' טנג'יר  -ארזילה  -רבאט  -קזבלנקה
 13יולי
2018
קזבלנקה
יום ש'
 14יולי
2018
קזבלנקה
יום א'
 15יולי
2018
קזבלנקה – רומא – נתב"ג
יום ב'
 16יולי
2018
לפנות בוקר הגעה לנתב"ג
יום ג'
 17יולי
2018

לינה
בטנג'יר
לינה
בקזבלנקה
לינה
בקזבלנקה
לינה
בקזבלנקה

לינה בבית

עלויות
 ₪ 8200למסלול (ספרד  +מרוקו)

המחיר לאדם בחדר זוגי
תוספת ליחיד בחדר ₪ 1500
תוספת לאוכל כשר (רק במרוקו!!!)  ₪ 450עבור כל הלילות במרוקו כולל  2שבתות עם ארוחות
של שישי 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:

* טיסה סדירה (אליטליה) דרך יעד
באירופה
* אשרות כניסה למרוקו
* בתי מלון  4כוכבים .במקנאס ופאס
המלנות ברמה של  *5ע"ב חצי פנסיון,

* רק שבתות כשרות :בתוספת של  ₪ 225כל שבת
* טיפים לנותני השירותים במרוקו וספרד ( 3$
ליום לכל נותני השירותים ביחד)
* טיפים למדריך ,לנהג טיפים לטבחית לפי מידת
שביעות רצונך
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* ביטוח רפואי ומטען (חובה לעשות ביטוח כולל
למעט בספרד וקזבלנקה שם יוגשו
הטסה ,מומלץ דרך קופ"ח שם מכירים את
ארוחות בוקר בלבד
מצבו
* אוטובוס תיירים ממוזג לפי גודל
הרפואי של המבוטח)
הקבוצה
* מדריך ישראלי מומחה למרוקו וספרד * הוצאות בעלות אופי אישי כמו :שתייה.
כביסה .טלפון
 אביזמר.* ארוחות ערב בקזבלנקה
* כניסה לאתרים כמופיע בתכנית.
* הפלגות מספרד למרוקו ..ובכוון ההפוך * תוספת לחדר יחיד ( ₪ 1500סינגל)
* כל מה שאינו תחת סעיף המחיר כולל או
* אשרות למרוקו (פעמיים) כולל בולים
למעוניינים ויש אפשרות...

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
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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