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בע"ה ובישועתו

"סהרה"-מטיילים עם אביזמר

תרשיש  7קיסריה  389000טלפון 046265189 :פקס15346265189 :
טלפון נייד 0522806317 :טלפון במרוקו+21266623751 :
E-mail: E-mail: avizemer10@gmail.com

www.maroco.co.il

בשיתוף פעולה עם  –Far & Moreהרבה מעבר לטיול
מציעים לכן:

מסע נשי למרוקו דייאלנא אל תוך הנפש והנשמה של
כולנו...
מסע אל הממלכה המאג'רבית אשר ישלב ביקור בערים ,הרים ,אתרים,
ואטרקציות .יחד עם תכני העשרה המותאמים ליעד ולקהל הנוסעות
ואשר ישולבו בתוך מסלול הטיול.

המסע ל  11 -ימים ו  10לילות
תאריך יציאה 22 :נובמ' עד  2דצמ' 2019
חזרה לארץ (נחיתה) ביום ה 3 12 -דצמ' 19

המסע בביצוע "סהרה" ( 30שנים של ניסיון במרוקו)
בהנהלת אביזמר (מחנך ,סופר והיסטוריון)

ובהדרכת :צביה חיון (מומחית למרוקו)
תכני ההעשרה בהנחיית :רחל ארד-אזולאי (מאמנת מוסמכת)

מפת מרוקו..
גבולות הממלכה :בצפון הים התיכון ,במערב האוקיינוס האטלנטי,
במזרח אלג'יריה ובדרום מאוריטניה...
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המסלול :קזבלנקה ,רבאט ,מקנאס ,פאס  -העיר ששמרה על צביונה ,איפראן,
אעזרו ,הרי האטלס ,יער הארזים והקופים ,בני מילאל ,מרקאש ,עמק האוריקה,
וורזאזאת ,עמק הדראע ,תאלווין ,תארודאנת ,אגדיר ועוד ערים ,כפרים ,קסבות
שווקים ,טעמים וריחות...

לפרטים והרשמה:

"סהרה" אביזמר ()0522806317

עלות הנסיעה1,890$ :

(עפ"י שער קניה של ה  $ביום התשלום)

העלות כוללת מבשלת צמודה לאורך כל מסלול הטיול
תוספת ליחיד בחדר (סינגל) 390$

אפשר לשלם את עלות הנסיעה עד  3תשלומים ללא ריבית והצמדה...
או בקרדיט ,או במזומן או בהעברה בנקאית לחשבון של "סהרה"...

המחיר כולל  4טיסות סדירות 10 ,לילות במלונות  10 ,*4ארוחות ערב,
כולל ארוחות שישי ושבת בנוסח מרוקני מסורתי .אוטובוס/מיניבוס
(בהתאם לגודל הקבוצה) מדריכה ,מומחית למרוקו ,וכניסות לאתרים
כולם ,כולל טיול ג'יפים אחד לחולית מירזוגה.
מספר המקומות מוגבל ,וכל הקודמת זוכה!!!
אלחבאב דייאלי ...מרוקו הינה ארץ ענקית ,וזה לא חדש ,כנראה ,בעבורכן!!!!
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 המא ג'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!!!
תכנית המסע שלנו למרוקו כוללת היסטוריה וגיאוגרפיה של מרוקו ,ושל היהודים הרבים שחיו
בה במשך  26מאות של שנים ,וגם אנתרופולוגיה ,פולקלור ,שווקים ,צבעים ,טעמים וריחות...
הטיול מתאים לכולן ולשומרי דת ומסורת ...בבקרים הארוחה מבוססת על מצרכים מותרים של
המלון עם תוספות ...ארוחות הערב ,באמצע השבוע מבוססות על דגים ,ובשישי שבת יש תוספת
של בשרים ועופות עם מנות חמות נוספות ,וגם חמין לשבת בצהריים...
כמו"כ ,כל נוסעת איתנו בטיול הזה תקבל את ספרו של אברהם (אבי) אביזמר "מרוקו  -המדריך
למטייל" (בכריכה רכה) שעלותו בסטימצקי או בצומת ספרים 149 -ש"ח  -במתנה!!!
וגם תיק גב "סהרה"
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"סהרה" מסלול הטיול למרוקו  22נובמ' עד  2דצמ' 2019
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תאריך

מסלול הטיול היומי שלנו

הערות

יום שישי
 22נובמבר
2019

ניפגש בנתב"ג ביום שישי  22נובמ'  2018מוקדם בבוקר
בטרמינל  - 3שער  32עפ"י שעת הטיסה דרך אירופה
לקזבלנקה.
בהגיענו לקזבלנקה נמתין בשדה התעופה לקבלת אשרות
הכניסה (ויזה) חתומה בדרכונים שלנו( ...התהליך יכול
להימשך זמן מה בבקשה לגלות סבלנות).
משדה התעופה נגיע למלון להתארגנות וקבלת חדרים.
לאחר מכן נצא לסיור להיכרות עם העיר הגדולה ביותר
במרוקו :נבקר בבית הכנסת המפואר של קהילת קזבלנקה
'בית אל' ,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 והחדיש ביותר באפריקה ...מפה לרובע אנפה
היוקרתי בו נבקר בית הכנסת המפואר 'דוד המלך' שבשכונה
הזו .מכאן לרובע 'מעריף' ,נעצור בכיכר מוחמד החמישי
המרשים ,ונצפה במזרקה החדשה והמנגנת בכיכר ,במידה
ותפעל.
בתום הסיור נשוב למלוננו להתארגנות ,אח"כ למעוניינות,
אפשר שנלך לפגוש את אנשי הקהילה ב ביהכ"נ .אחרי
המפגש נשוב למלון שלנו לארוחת ערב של שבת ,ולאחריה
סיור רגלי אל מרכז העיר וכיכר מוחמד החמישי...
לינה בקזבלנקה

לינה
בקזבלנקה
במלון
אודייס *4
או דומה לו
ברמתו...

קזבלנקה

המסגד הגדול ע"ש חסן השני בקזבלנקה...
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יום שבת
 23נובמבר
2019
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יום ראשון
 24נובמבר
2019

קזבלנקה
רבאט
פאס

ביהכ"נ בית אל ב"דאר אל ביידה"

לינה
בקזבלנקה
במלון
אודייס *4
או דומה לו
ברמתו...

היום ,יום שבת! שבת וינפש...אין השכמה .בוקר חופשי.
ארוחת בוקר עד 10:30
בשעה  11:00סיור רגלי אל המדינה של קזה – נבקר ב
סקאלה (מבצר התותחים) ,במלאח (הרובע היהודי) ,נצפה על
הבית של ר' חיים פינטו ,ואולי נכנס פנימה! נטייל אל שד'
מוחמד החמישי – השדרה שבה רוב הבתים נבנו בסגנון ה
ארט-דקו ...ונסיים בכיכר מוחמד החמישי המרשימה...
בשעה  14:30ארוחת צהרים במלון...
אחה"צ זמן חופשי ..עם צאת השבת יוצאים לסיור פנורמי
בעיר .לאחר מכן ,למעוניינות ,נצא למועדון "אוסקר"...
לינה בקזה
לינה בפאס
 06:30השכמה .מזוודות מחוץ לחדרים.
במלון רמדה
 07:00ארוחת בוקר.
 08:00זיהוי (חובה!!!) של המזוודות בלובי (לפני העמסה או רויאל
מיראז' או
באוטובוס)
לאחר מכן נצא מהמלון היישר לאכול "ספנג" (בהזמנת דומה להם
המשרד )...בהתאם לצורך נשלים את הביקור בקזה ...ונסע ברמה *5
למחכמה המדהימה שנמצאת בדרב' א' סלטאן...
עכשיו אנו יכולים לצאת מקזה.
ניסע צפונה לרבאט -בירת מרוקו  -עיר מלכותית עתיקה,
המשלבת בתוכה ישן עם חדש .ברבאט נבקר באתריה סה"כ אנו
נוסעים
המרכזיים של העיר :רחבת ארמון המלך מוחמד השישי,
היום
ונתרשם מהמבוא לארמון ,נבקר במוזוליאום בו נטמנו
המלכים מוחמד החמישי וחסן השני .כמו כן נראה את כ  350ק"מ
שרידי המסגד (התאום ל'כותוביה' במראקש וה'חירלדה'
בסביליה) .נצפה על ה'-טור חסן' שנבנה במאה ה.12 -
נסייר בקסבה העתיקה'-האודיה' (בה נעשה הפסקה לתה
ועוגיות מרוקניות מיוחדות במינן) ,מכאן אפשר לצפות על
העיר סאלי הנמצאת מעבר לנהר ה"בורגרג" ,ועל השפך
והדלתא שלו לאוקיינוס האטלנטי...
לאחר מכן ניסע למקנאס בה נבקר באורוות שבנה הסולטן
הראשון של השושלת העלאווית ,השולטת עד היום במרוקו
מאז  , 1672הסולטן מולאי איסמעיל ,ברובע היהודי ,בכיכר
להדים שבמרכזו השער היפה ביותר במרוקו-באב אל מנצור,
כן נבקר בשוק התבלינים ,הזיתים והעוגיות המיוחד
והמקורה .במידה ויתאפשר נתארח בקהילה היהודית של
מקנאס.
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יום שני
 25נובמבר
2019

פאס

בגמר הבי קור במקנאס נשוב לדרך המהירה לפאס.
נגיע למלוננו לקבלת חדרים והתארגנות.
נסעד ארוחת ערב במלון ,ונצא לסיור רגלי אל מרכז העיר
החדשה .לינה בפאס
לינה בפאס
 07:00השכמה.
במלון רמדה
 07:30ארוחת בוקר.
או רויאל
 08:30באוטובוס.
פאס היא העיר השלישית בגודלה במרוקו ...הטיול שלנו פה מיראז' או
יחולק לכמה חלקים .נתחיל את הסיור בעיר פאס במלאח .דומה להם
פאס אשר נוסדה במאה השמינית ( )789ונחשבת לעיר ברמה *5
העתיקה בערים הקיסריות שנשתמרו בעולם .פאס הייתה
ומוכרת כמקום מושבו של הרמב"ם .נבקר בבית העלמין סה"כ אנו
נוסעים
היהודי הייחודי בו נטמנה הנערה הנערצת ע"י יהודי מרוקו
היום
 סוליקה הצדקת-דמות שהפכה לאות ומופת לכל היהודיםבמרוקו .נספר על הוצאתה להורג ,והיא בת  17שנים בלבד .כ  30ק"מ
נסייר במלאח היהודי (הרובע העתיק) רובע בו גרו כ 40.000
יהודים ,ובשכונה בה התגוררו מגורשי ספרד ב ( 1492נוואל).
כן נבקר ב בבית הכנסת של משפחת אבן דנאן.
לאחר מכן 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,
בורסקאים ,צבעים של צמר ועורות ,חרשי העץ ,רקעי
נחושת ,ייצור כלי חרס על אובניים ועוד .כן נטפס אל המבצר
הדרומי או הצפוני על מנת לצפות על העיר העתיקה ..כמו"כ
נבקר ב -ביה"ס למלאכות מרוקניות מסורתיות הסמוך למלון
שלנו..
לאחר ארוחת ערב במלון אפשרות ליציאה לערב פולקלור
האופייני לפאס והרי הריף .לינה בפאס

בית העלמין היהודי המדהים של פאס בו נטמנו חכמים רבים ,וגם בו נטמנה
הנערה סוליקא שמסרה את נפשה על קידוש ה' בשנת 1834
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יום שלישי
 26נובמבר
2019
פאס

 06:30השכמה ,מזוודות מחוץ לחדרים.
 07:00ארוחת בוקר.
 08:00זיהוי (חובה!!!) של המזוודות בלובי (לפני העמסה
באוטובוס).
נצא מהמלון ,נעזוב את פאס וניסע למדבר הסהרה ,בדרך
נעבור דרך 'איפרן' (העיר היפה ביותר במרוקו ,לדעתי) ,נצפה

לינה
בארפוד
במלון
בלר  *4או
דומה לו
ברמתו
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איפרן
הרי
האטלס
עאזרו
מידלת
ארשידיה
ארפוד

על מונומנט האריה שמשקלו כ  5טון ונספר את הסיפור של
האומן שפיסל אותו ...ונעשה הפסקה ב 'פטיסרי' (בית קפה)
ייחודי למקום
לאחר מכן נחלוף על פני העיר 'אעזרו' (אבן בתשליחית!)
שבה יערות של ארזים ,אלונים ,אורנים ו מבחר קופים!!!
ובתים מיוחדים...
משם נסע לצד כפרי רועים ונוודים ונגלוש אל שולי הסהרה
דרך הרי האטלס התיכון והגבוה .הפסקה קלה נעשה
במידלת ובארשידיה.
לאחר מכן נמשיך בנסיעה לכוון העיר ארפוד ונעצור לתצפיות
על 'וואד זיז'' ,עין א' זרקא' והגייזר שנמצאים בדרכנו...
ארפוד שוכנת בפתחו של מדבר החולות הגדול .ארפוד היא
העיר הגדולה של נאת המדבר תאפילאלת.
העברה למלון וארוחת ערב.
אחרי ארוחת ערב ,נבקר בציון של הצדיק ר' שמואל
אביחצירא ע"ה...
הערב ,בכל אופן ,נלך לישון מוקדם!!!
בדרך הארוכה ,הארוכה מאוד! נהנה מתכני העשרה והעצמה
נשית ...לינה בארפוד

סה"כ אנו
נוסעים
היום
כ  380ק"מ

חולית מרזוגה
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יום רביעי
 27נובמבר
2019
ארפוד
תינג'דאד
קניון
הטודרה
טינעי'יר
וורזאזאת

לינה
בוורזזאת
במלון
קארם
פאלס או
קלאב חנן
 *4או דומים
להם
ברמתם

 04:15השכמה .הבוקר קמים מוקדם .מוקדם מאוד על מנת
לטייל אל חוליות (דיונות) מרזוגה רכובים על גבי ג'יפים
ולצפות בזריחה.
לאחר מכן חוזרים למלון לארוחת בוקר .התארגנות קצרה
והופ יצאנו לדרך .נסיעה של  100ק"מ לתינג'דאד.
לאחר מכן עוד  50ק"מ אל קניון 'הטודרה' שאורכו כ 150
ק"מ .קירותיו הזקופים מיתמרים עד לגובה של כ  200מ'.
המקום הוא אחד המקומות היותר יפים והמעניינים שיש
במרוקו .אח"כ ניסע בדרך 'אלף הקסבות'  -בתים הבנויים
כולם בסגנון הבניה הייחודי של המדבר שרבים נהרסו,
ובמקומם נבנו חדשים .מפה לעמק הוורדים שם נוכל סה"כ אנו
נוסעים
להתבשם בכל הקשור ל"מי-זהר"( ...מי וורדים) מפה
היום כ 300
לסקורה ו-וורזאזאת.
ק"מ
עם הגעתנו נצפה על קסבת 'תאורירת'.
נגיע למלוננו להתארגנות וארוחת ערב
לאחר מכן נצא לביקור באוסף נדיר של מוצגים ששימשו
תפאורה להמון סרטים שצולמו פה המוצג באחד מבתי המלון
בעיר .לינה בוורזאזאת
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יום חמישי
 28נובמבר
2019
וורזאזאת
מעבר
טיזי-נ-
טישקה
עמק
האוריקה
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מראקש
יום שישי
 29נובמ'
2019
מראקש
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יום שבת
 30נובמ'
2019

 06:00השכמה.
 06:30ארוחת בוקר.
 07:30בדיוק יוצאים מהמלון.
היום הוא יום של נופים מדהימים בדרך היפה לפנינת
הדרום – מראקש! נחצה את שרשרת הרי האטלס הגבוה
במעבר היפה ביותר שיש במרוקו – "מעבר הרועים" .נעצור
כמה פעמים לתצפית וצילום ...נגיע לנקודה הגבוהה ביותר
במעבר כאן –  2260מ' מעל פני הים ...ככל שנתקדם בזמן
נוכל לראות עוד מקומות יפים נוספים ,ויתכן גם שנבקר
בעמק האוריקה המדהים ...כאן נתארח אצל משפ' ברברית –
משפ' מנסור לתה ,לחם של פראן ,ז'בדה (חמאה) ודבש...
לקראת ערב נגיע למלון שלנו במראקש .ארוחת ערב במלון,
ולאחריה למעוניינות נצא לסיור לילה במראקש ,ביקור
בכיכר האנטרפולוגית – גמאע' אל פנא ,ורכיבה על כרכרות
רתומות לסוסים...
לינה במראקש

לינה
במראקש
במלון
אמבסדור
 *4או דומה
לו ברמתו...
סה"כ אנו
נוסעים
היום כ 220
ק"מ

לינה
 07:00השכמה.
במראקש
 07:30ארוחת בוקר.
במלון
 09:00בדיוק יוצאים מהמלון.
נתחיל את הסיור בעיר מראקש .נבקר ב'גני המנרה' ,נצפה אמבסדור
על 'מסגד הכותביה' ששימש מקום לירידי סופרים ,אותו  *4או דומה
בנה הסולטן 'יעקוב אל מנסור' .נבקר במלאח בו גרו כ לו ברמתו...
 20.000יהודים ו-בבית הכנסת 'סלאת ל'עג'מה' ,ובארמון
'באהיה' .כמו"כ יהיה זמן חופשי בכיכר המרכזית ובשוק
הגדול ( 10.000חנויות) של 'ג'מע אל-פנה'-כיכר ששימשה
מקום להוצאה להורג ושם הקצב המדהים של העיר
המופלאה הזו בא לידי ביטוי במלוא עוצמתו .הדבר ניכר
בדוכני המזון הרבים ,מופעי רחוב של להטוטנים,
אקרובטים ,מאלפי קופים ,נחשים ,מגלי עתידות ,קוסמים,
לוחשים ועוד .כמו כן נשמע הרצאה על צמחי מרפא
בעברית...
אחר הצהריים יינתן זמן חופשי בשוק של מראקש...
אח"כ ,ולפחות שעתיים לפני כניסת השבת למלון שלנו
במראקש .התארגנות לשבת .אח"כ מפגש עם הקהילה
היהודית של מראקש ב ביהכ"נ "בית אל" .אחרי המפגש
נשוב למלון שלנו לארוחת ערב של שבת והתכנסות קבוצתית.
אפשר שנצא לסיור רגלי סביב המלון .לינה במראקש
לינה
במראקש
במלון ריאד
אמבסדור
*4

מראקש

טאג'ן של עוף
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במידה ולא הספקנו במוצ"ש אזי לאחר א .ערב ,למעוניינים,
תתאפשר יציאה
היום ,יום שבת! שבת וינפש...אין השכמה .בוקר חופשי.
ארוחת בוקר עד 10:30
בשעה  12:00סיור רגלי אל המרכז של מראקש  -הגליז -
העיר החדשה של מראקש או לכיכר ג'מע – אל – פנא ...ואל
הרובע היהודי  -המלאח...
בשעה  14:30ארוחת צהרים במלון
אחה"צ זמן חופשי ..עם צאת השבת יוצאים ,למעוניינות נצא
למופע פולקלור של שלוחים (שבטים ברבריים) האופייני
להרי האטלס ומראקש 'פנטזיה של עלי בן פלאח' .למלון
נשוב לקראת חצות...
לינה במראקש
יום ראשון  07:00השכמה ,מזוודות מחוץ לחדרים.
 07:30ארוחת בוקר.
 1דצמ'
 08:30זיהוי (חובה!!!) של המזוודות בלובי (לפני העמסה
2019
באוטובוס) .הבוקר נסע מזרחה ליום של טבע ...נבקר באחד
העמקים היפים ביותר במרוקו – עמק האוריקה המרשים,
במידה ולא ביקרנו בו ביום שישי האחרון ,אנו ,האמיצים,
מראקש
נטבול במי הוואד הקרים..
לאחר מכן נוסעים לדימנאת דרך ז'אווית-סידי-רחל ...סיור
דימנאת
קצר בעיר ובמערת הנטיפים שקרסה אימי-נאיפרי .אח"כ
ניסע לשמורת מפלי האוזוד המרשימה ...נשהה כאן כשעה
מפלי האוזוד וחצי ,וההנאה מובטחת ...מפה לכפר בין אל ווידאן ללינה
במלון פסטורלי במיוחד אל מול אגם מדהים!.
קליטה במלון ,ארוחת ערב והתאספות קבוצתית לשיחת
סיכום ומסיבת סיום של המסע הזה שלנו.
לינה ב בין אל ווידאן.
 07:00השכמה ,מזוודות מחוץ לחדרים.
יום שני
 07:30ארוחת בוקר.
 2דצמ'
 08:30זיהוי (חובה!!!) של המזוודות בלובי (לפני העמסה
2019
באוטובוס) הבוקר ניסע לשמורת עין אסרדון בבני מילאל.
בני מילאל לאחר מכן בדרך המהירה לקזבלנקה.
עם הגעתנו נשלים את הביקור בקזה ,במידה וצריך.
לאחר מכן יציאה לשדה התעופה של קזבלנקה ,בהתאם לזמן
קזבלנקה הטיסה.
עייפים אך מרוצים ,כך יש לקוות ,נשים פעמינו אל עבר שדה
התעופה של קזבלנקה לטיסה חזרה לתל אביב דרך אירופה.
אנו ננחת בע"ה ובישועתו אור ליום ה 3 - 12-דצמ'  .2019תם
ונשלם הטיול! להתראות בשמחות...

המחיר כולל:
• דמי רישום.
• טיסות בחברת תעופה סדירה (אליטליה)
• אכסון בבתי מלון ברמה של  4כוכבים.
• בסיס אירוח חצי פנסיון  -א .ערב כשרות.
• אוטובוס  /מיניבוס ממוזג ,לאורך כל הטיול ,בהתאם לגודל הקבוצה.
• טיול ג'יפים אחד בסהרה

לינה ב בין
אל ווידאן
במלון שמש
 *4או דומה
לו ברמתו...
סה"כ אנו
נוסעים
היום כ 220
ק"מ

לינה ב בית
 *10דה לקס
סה"כ אנו
נוסעים
היום כ 190
ק"מ
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•
•
•
•
•

מדריכה ישראלית מומחית למרוקו (צביה חיון).
תכני העשרה אשר ישולבו לאורך המסלול בהנחיית מאמנת מוסמכת (רחל
ארד-אזולאי)
כניסות לאתרים כמפורט במסלול.
מיסי נמל למינם.
טיפול להוצאת אשרה (ויזה) לכניסה למרוקו (ראי הערה).

המחיר אינו כולל:
• ביטוחים מכל סוג שהוא.
• הוצאות בעלות אופי אישי.
• פעילות שאינה כלולה בתוכנית.
• בילויים למינם.
• חמאם בקזה או פאס.
• המעיינות של מולאי יעקוב...
• טיפים לנותני שירותים מקומיים ,הטבחית וצוות ההדרכה הישראלי

נסיעה טובה ,ומסע מעניין ומוצלח..
טיסה נעימה ושיבה הביתה לשלום..

רשימת בתי מלון שאנו מציעים ,או דומים להם ברמתם!
עיר
קזבלנקה
פאס
מראקש
וורזאזת

מלון
*Oudayes 4
Royal Mirag
*5
*Ambasador4
Karem
*Palace 4
*Beler 4
*Shamesh 4

ארפוד
בין אל
ווידאן
טיסה לארץ בבית *10

הערה :רשימת בתי המלון יכולה להשתנות לאותה רמה ובאותה עיר...

הארות/הערות...
.1
.2
.3
.4

הטור אופרטור על הטיסות ושירותי הקרקע במרוקו "סהרה – מטיילים עם
אביזמר" קיסריה
כל הקודמת להירשם זוכה !
האחסון בכל המלונות בנסיעה זו הוא ברמה של  4כוכבים .בפאס המלון הוא
שרתון לשעבר  *5על בסיס של חצי פנסיון (ארוחת בוקר וערב)
כרטיסי הטיסה ושירותי הקרקע ישולמו במלואם לפני הנסיעה ,במידה
וההרשמה מתבצעת כל עוד יש מקום ..אפשר יהיה לשלם עד  3תשלומים
(ללא ריבית והצמדה) באמצעי התשלום הבאים (מזומן ב  ,$מזומן בשקלים
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או בכרטיס אשראי או העברה בנקאית) ...על תשלום באשראי יתווסף
תוספת סליקה של .2%
 .5נרשמים שיצטרפו לטיול פחות מחודשיים לפני מועד היציאה לטיול ישלמו
בשני תשלומים או תשלום אחד בהתאמה.
 .6כל נוסעת מקבלת שי את ספרו של המחנך ,הסופר וההיסטוריון ,אברהם
אביזמר "מרוקו-המדריך למטייל" (כריכה רכה) שעלותו בסטימצקי או
צומת ספרים  ,₪ 149וכן תיק נשיאה (גב) של "סהרה".

 .7הרצאה מקדימה ותדרוך אחרון יקוימו על ידי במקום שיקבע בתיאום עם
המדריכה והמנחות.
 .8דפי הנחיות לנוסע ,והמעות לביחרה יופצו בנפרד...
 .9החשמל במרוקו הוא  V220והשקע הוא של שתי חורים .ההארכה היא
פנימית...
 .10הטיול מתאים גם לשומרות מסורת.
 .11יתכנו שינויים בסדר היום ,הנובעים מאילוצי טיסות ועומס בבתי מלון,
בערים מסוימות.
 .12לשומרי כשרות .הארוחות באמצע השבוע מבוססות על דגים ומוצרים
מותרים ....בסופ"ש על בסיס דגים ,בשרים ,עופות וחמין...
 .13כרטיסי הטיסה מוזמנים עם תאריכים סגורים ,כל שינוי כרטיס שיעשה
מהארץ לאחר הוצאת כרטיס הטיסה יעלה  ,100$שינוי שיעשה ממרוקו,
יעלה  ,150$והנוסע ייסע לשדה התעופה בכוחות עצמו.
 .14החברה רשאית לשנות את סדר המסלול בהתאם לשינוי הטיסות ע"י חברת
התעופה.
 .15אשרות 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.
 .16התשלום בגין הטיול יבוצע טרם היציאה.
 .17יש להביא צילום דרכון בתוקף למשרדי "סהרה" או לשלוח לפקס:
 15346265189או לוואטס אפ  0522806317עם ההרשמה או עד  30יום לפני
מועד היציאה לטיול.
 .18הרשמת המטייל לטיול זה כמוה כהסכמה מלאה ובלתי חוזרת לתנאים
ולמידע הכללי שהנוסע קיבל ,שאל ודרש.
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 .19נוסעים בעלי צו עיכוב יציאה מן הארץ ,יישאו בהוצאות הנגרמות לחברה
עקב הביטול ,וההצטרפות אח"כ לקבוצה על חשבון הנוסעים.
 .20נוסעים 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.
 .21הקניות במרוקו באחריות הנוסע בלבד.
 .22החברה אינה אחראית כלפי נוסעים המגיעים לשדה התעופה עם משקל
עודף העולה על  20ק"ג!!!!
 .23נוסעות המצטרפות לטיול מחו"ל ישלמו את עלות הטיול פחות 400$
(טיסות)

 12המיוחדים של "סהרה!!!
 )1שירות  24/24ש' ביממה בארץ ובטיול.
 )2המנהל שלנו במשרד (אביזמר) הוא הוותיק והמנוסה ביותר בטיולים במרוקו,
טוניס וספרד!!!
 )3ביקור בעמק "היהודי" – האוריקה...
 )4אירוח אצל משפ' מוסלמית בפאס ואצל משפ' ברברית בעמק האוריקה...
יתכן ביקור גם אצל משפ' יהודית/מרכז יהודי...
 )5כניסה ליער הקופים באזור אעזרו...
 )6הצעה לביקור במעיינות התרמיים ,המדהימים ,בכפר מולאי יעקוב"....
 )7בילויים בערבים בהשתתפות הצוות המקצועי...
 )8ביקור בעמק הטודרה.
 )9ביקור בעמק הדאדס.
 )10הצעה לחמאם מרוקני בקזה או אגדיר .מדהים!!
 )11הצעה לערב פולקלור בפאס..
 )12הצעה לבקר במעיינות החמים של הכפר "מולאי יעקוב" ליד פאס
תנאי רישום ואפשרויות ביטול של הנסיעה:
מומלץ לנוסע לעשות ביטוח ביטול מכל סיבה שהיא!!!
עם ההרשמה יש לשלם מקדמה בסך  $ 300לנוסע (שהם חלק מהתשלום של
הנסיעה)
* ביטול הנסיעה עד  45יום לפני הנסיעה יחויב בדמי המקדמה ודמי ביטול בסך
של 49$
* ביטול הנסיעה מ 45 -יום ועד  30ימים לפני הנסיעה יחויב בדמי המקדמה ודמי
ביטול בסך 350$
*ביטול הנסיעה מ  21ימים ועד  7ימים מיום הנסיעה יחויב בדמי המקדמה ודמי
ביטול בסך 890$
*ביטול הנסיעה מ 7 -ימים ועד ליום הנסיעה יחויב בדמי ביטול מלאים..
***** מומלץ לעשות ביטוח ביטול!!!!!

