
 בע"ה ובישועתו

 
 "סהרה" מטיילים עם אביזמר

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

 דיילנא... מרוקולטיולים גיאוגרפים  
 לספרד ופורטוגל

 מתאים גם לשומרי מסורת
  2019 אוג' 28אוג'  18 מועד יציאה

 לילות 10 ימים 11
חפלה  ,העיר ששמרה על צביונה-פאס ר,טנג'ינחיתה במלגה,  המסלול:

-רטאליברג'-טנג'יר-תיתואן-שפשאוון, אוז'דה-אזהת , מקנאספאסית
, קורדובה, סביליה, גרנדה-נירחה ( מערת הנטיפיםטורומולינוס )הפלגה

 ות...וריחם, טעמים שווקי קסבות ועוד ערים, כפרים,ליסבון 
  הטיול בהדרכת:

 אברהם )אבי( אביזמר )מומחה למרוקו(  
 )מחנך, סופר והיסטוריון( 

                                 למרוקו  סיון הרב ביותריבעל הנהמדריך  
 הרצאה ותדרוך אחרון יערכו לפני הנסיעה 

 0522806317: אביזמר
 + )אבי(212666623751לפון במרוקו: ט     ט

avizemer10@gmail.com mail:-E 
www.maroco.co.il 

 
, ערי המלוכה, הרים ועמקים, חופי הים ובדרום ספרד הטיול משלב את הערים המרכזיות במרוקו

ם, נשוטט בין דוכני האוכל התבלינים והשווקים התיכון והאוקיינוס האטלנטי. נכיר נופים מגווני
 .וספרד..הססגוניים, ונפגוש מקרוב את התרבות העשירה והמורשת המפוארת של יהדות מרוקו 

 
 

 

mailto:avizemer10@gmail.com
http://www.maroco.co.il/


 מסלול הטיול
 :ותטיסהפרטי 

  מלגה –ת"א   18.08
 ת"א  –מלגה  28.08

 הערות מסלול תאריך 
 ג' ב' א' 
 ראשון  יום  1

 2019 אוג' 18
 נתב"ג
 מלגה

עם הנחיתה  ערב דרך מלגה.' בטיסת איציאה יום 
 נאסוף את המטען,.. לינה בדרום ספרד.

 

בדרום לינה 
 ספרד

 שני יום  2
 2019 אוג' 19 

 
 נרחה
 גרנדה

בדרך נבקר ... גרנדהאת היום נקדיש לנסיעה ל
בתשלום  -במערת הנטיפים "נרחה" )למעוניינים 

 הריו גרנדה...אח"כ נמשיך בנסיעה על רכס  נפרד(
הביקור בגרנדה.. נבקר בארמון  את עם הגעתנו נתחיל

אח"כ נצפה על . המלך קרלוס החמישי )הנוצרי(של 
הקתדרלה של העיר ופלאז'ה דה תורו וכיכר איזבלה 
קתוליקה... בה נמצא מונומנט שבו היא מגישה 
לקולון )קולומבוס( את הכתב להפליג ולגלות ארצות 

בערב, למעוניינים, יש  חדשות לכתר הספרדי..
אפשרות לצאת במשותף למופע פלמנקו מקצועי 

 .  .גרנדה.ביותר. לינה ב

 בגרנדהלינה 

 שלישי יום  3
 2019 אוג' 20 

 
 קורדובה
 סביליה

 עירו של הרמב"ם... כמו"כ –היום נוסעים לקורדובה 
, נצפה על פסל הרמב"ם ב"מדינה", בחודריהנבקר 

בכיכר טבריה, ובכיכר ר' יהודה הלוי, נלך לרחוב 
הפרחים המרשים.... ונבקר ברחבת מסגד 

אח"כ נחבור לדרך  .ה"מסקיטה" היוצאת דופן
עיר נמל יפה הנמצאת על  -לסיביליה  המהירה ונסע

השפך של הנהר וואד אל כביר )ריו גראנדה( עם 
רלדה, כנסיה בה הגעתינו נבקר ברחבת כנסיית החי

נטמן אפרו של "קולומבוס", נבקר בחודריה )הרובע 
היהודי(, נצפה על פסלו של דון חואן )דון ז'ואן(, נבקר 
בפלז'ה דה ספניה המדהימה. כמו"כ נצפה על דגם 

 של הספינה בה שט קולון. לינה בסיבליה.

לינה 
 בסיביליה

 רביעי יום  4
 2019 אוג' 21 

 ליסבון

על מנת להשלים את הביקור  יוצאים מהמלוןהבוקר 
 .ובכיכר דה ספניה המדהימה והמדינה סיבליהב

בירת  –עכשיו אנו יכולים לנסוע מערבה לליסבון 
 פורטוגל... עם ההגעה סיור בעיר היפה הזו. 

 לינה בליסבון

 לינה בליסבון

 חמישי יום  5
 2019 אוג' 22 

 ליסבון

להשלים את הביקור על מנת  הבוקר יוצאים מהמלון
הנקודה  –נוסעים לקאבו דה רוחה אח"כ  ליסבון..ב

המערבית ביותר ביבשת אירופה. שבים למלון שלנו. 
את יתרת הזמן נשאיר לטיילת היפה של ליסבון... 

 בליסבון לינה

 לינה בליסבון

 שישייום  6
 2019 אוג' 23 

 קאדיז
 טנג'יר

מוקדמת אנו נוסעים לטריפה דרך  רלאחר ארוחת בוק
קאדיז... הפלגה קצרנ ואנו בטנג'יר לשישי שבת. 
קליטה במלון. אח"כ מפגש עם הקהילה היהודית של 
טנג'יר ב ביהכ"נ "שער רפאל". קבלת שבת וארוחת 
ערב במלון שלנו. לאחריה סיור רגלי בעיר. לינהב 

 בטנג'יר... 

 בטנג'ירלינה 



 שבתיום  7
 2019 אוג' 24 

 טנג'יר

לביקור  נפגשים בלובי 11:30ינפש... בשעה שבת ו
ארוחת  14:30במדינה, במלאח ותצפית על הנמל... ב 

צהריים במלון שלנו.. אחה"צ זמן חופשי. בערב, 
אצל  למעוניינים, יוצאים לסיור לילה בעיר וחפלה

   מרסלו בוטבול...

 טנג'ירלינה 

 ראשוןיום  8
 2019 אוג' 25 

 מקנאס
 פאס

עיר ... בכוון פאס דרך מקנאסלאחר ארוחת בוקר נצא 
נבקר במלאח, בה  ...הבירה השלישית של מרוקו

 בבריכת אגדל, בכיכר להדים ובאב אל מנסור. 
ק"מ ואנו בבירה הראשונה של  60אח"כ נוסעים 

עם ההגעה לפאס נבקר במדינה הממלכה המג'רבית. 
בבית , שנמצא ובציון של סוליקה הצדקת ובמלאח

 נערה נטמנה אותה בו הייחודיהעלמין היהודי 
 לאות שהפכה דמות-סוליקה הצדקת שנתקדשה

 הוצאתה במרוקו. אנו נספר על היהודיםכל ל ומופת
 היהודי במלאח נסייר. שנים בלבד 17להורג, והיא בת 

 ,ספרד מגורשי התגוררו בו וברחוב (העתיק הרובע)
 העיר) ולמדינה המלוכה ארמון לרחבת נמשיך

 של הטיפוסית הערבית העיר את המייצגת (העתיקה
 ,הצרים ובמבוכים בסמטאותיה נסייר .הביניים ימי

 המלאכה בעלי ובשאר הבורסקאים עבודת על נצפה
 צביעת ,נפחים :המסורתית אומנותם את השומרים

 ועוד... נחושת רקעי ,העץ חרשי ,ועורות צמר
 לינה בפאס

 פאסבלינה 

 שנייום  9
 2019 אוג' 26 

 סיפרו/אוזדה???

לבקר ארוכה לאחר ארוחת בוקר נסיעה : 1 אפשרות
 בדבדו ואוז'דה וחזרה לפאס...

 : נסיעה לסיפרו והשלמת הביקור בפאס.2אפשרות 
 לינה בפאס

 פאסלינה ב

 שלישייום  10
 2019 אוג' 27 

 ווזאן
 שפשאוון
 תיתוואן
 טנג'יר

העיר הכחולה  –נוסעים לבקר בווזאן, שפשאוון היום 
בירת החבל הספרדי, שבה נצפה על  – ותיתוואן

 ארמון המלך ונבקר במדינה ובמלאח.. לינה בטנג'יר 

 טנג'ירבלינה 
 
 

 ירביעיום  11
 2019 אוג' 27 

 טריפה
 ג'יברלטאר

 פוורטו באנוס
 מלגה
 נתב"ג

יום ארוך מאוד לפנינו... נפליג לטריפה או אל חסירס 
ג'יברלטאר מצוק של בקר בשבספרד על מנת להגיע ל

 ניסע באנוס, ואח"כ-פוורטובנמל המדהים של ו
עשה אם ישאר זמן נ לטיסה שלנו ארצה... - למלגה

 הפסקה במרכז קניות גדול במלגה...

 

 

 דולר 2090המחיר 
 לאדם בחדר זוגי
 390$תוספת ליחיד בחד 

ארוחות של שישי ושבת  2עבור כל הלילות במרוקו כולל  0$9 רק במרוקו!!!(תוספת לאוכל כשר )
 בצהרים..

 

 
 



 לפרטים והרשמה:
 0522806317"סהרה" מטיילים עם אביזמר 

 sahara_avizemer@walla.comמייל :  www.maroco.co.il  אתר : 
 
 המחיר אינו כולל המחיר כולל 

 ג' ב' א'
 *   טיסה סדירה דרך יעד באירופה 

 *   אשרות כניסה למרוקו
,  חצי פנסיון . ע"בכוכבים 4*   בתי מלון 

ארוחת בוקר   -ספרד ופורטוגל למעט 
 בלבד

לפי גודל  *   אוטובוס תיירים ממוזג
 הקבוצה

מומחה למרוקו, ספרד  מדריך ישראלי*   
 אביזמר. -ופורטוגל

 .כניסה לאתרים כמופיע בתכנית *  
 * הפלגות מספרד למרוקו.. ובכוון ההפוך

 למרוקו כולל בולים * אשרה )ויזה(

  0$9ות: בתוספת של כשר ארוחות* 
 ית /לטבחו לנהג, למדריךטיפים *  

 )חובה לעשות ביטוח כולל  *  ביטוח רפואי ומטען
 הטסה, מומלץ דרך קופ"ח שם מכירים את מצבו     
 הרפואי של המבוטח(    

: שתייה. כביסה. כמו אישיבעלות אופי הוצאות   *
 טלפון 

 )סינגל(  390$*  תוספת לחדר יחיד 
או  כוללכל מה שאינו תחת סעיף המחיר  * 

 למעוניינים  ויש אפשרות...
 
 

 
 

 הערות חשובות
כל שינוי כרטיס שיעשה מהארץ לאחר הוצאת *  כרטיסי הטיסה מוזמנים עם תאריכים סגורים, 

 בכוחות עצמו., והנוסע ייסע לשדה 150$שיעשה ממרוקו, יעלה . שינוי 100$כרטיס הטיסה יעלה 
 המסלול בהתאם לטיסות.*  החברה רשאית לשנות את סדר 

*  אשרות כניסה למרוקו ניתנות ע"י הרשויות המרוקניות , במידה ומסיבה כלשהי לא תאושר כניסתו 
, לנוסע יוחזרו כל הכספים ששילם אתהיה החברה אחראית לכך בכל צורה שהי הנוסעים, לא של אחד

 רותים אותם ניצל.יטיסה, מיסי נמל והש למעט כרטיסי
 לינה באירופה יהיו על בסיס ארוחת בוקר בלבד.טיולים עם  * 

 *  התשלום בגין הטיול יבוצע טרם היציאה
 .הטיול מועד יום לפני 30עד   "סהרה"יש להביא צילום דרכון בתוקף למשרדי  * 

שקיבלתם לתנאים  ולמידע הכללי  זה כמוה כהסכמה מלאה ובלתי חוזרת* הרשמת המטייל לטיול 
    בדף זה...
לחברה  עקב הביטול וההצטרפות ת בהוצאות הנגרמו ויישאבעלי צו עיכוב יציאה מן הארץ,  * נוסעים

 לקבוצה על חשבון הנוסעים.
ללילה, ולחילופין תיגבה  40$ נתן זיכוי שלי* בטיולים שעקב אילוצי טיסות יוארך או יקוצר הטיול י

 נוסף  על לילה 90$ תוספת של
מספר הלילות שלא נוצלו בטיול  נאלצים לעזוב את הטיול יקבלו זיכוי של* נוסעים שמכל סיבה שהיא 

 רצון החזרה לארץ. שינויי הכרטיסים ונסיעות לשדה התעופה על לילות מיום ההודעה על 3למעט 
 חשבון הנוסע.

 תנים לשינוי בהתאם לשער הדולר, עליה במיסי נמל ועלות הדלק.י* המחירים נ
 בשלטונות  מרוקו . ם עקב שיקולים ביטחוניים התלויים*  ייתכנו שינויים במסלולי

 הקניות במרוקו באחריות הנוסע בלבד. *
בזמן ההפסקות, והינם למעוניינים קי מרוקו, ובאתרים יהודיים נעשים * הביקורים באתרים של צדי

 בלבד.
 גק" 20החברה אינה אחראית כלפי נוסעים המגיעים לשדה התעופה עם משקל עודף העולה על * 
במקרים מסוימים המדריך ימתין לקבוצה במרוקו, וימונה מלווה מטעם החברה אשר ילווה את * 

 הקבוצה עד למרוקו וימסור אותה למדריך לכל ימי הטיול
 :דמי ביטול

 יום לפני הנסיעה 21מיום ההרשמה ועד  250$*  
 יום ועד שבוע לפני הנסיעה 20מ  750$*  
 ימים ועד מועד היציאה 6מ  מלוא מחיר הנסיעה*  

מומלץ לנוסעים לעשות ביטוח שיכלול את אפשרות הביטול של הנסיעה למקרה של מחלה או עניין 
 אחר של בשליטת הנוסע!!!

 
 

http://www.maroco.co.il/
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