
 בע"ה ובישועתו

 
 "סהרה" מטיילים עם אביזמר

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

 

 סוכות במרוקו
  קצר ולענין מרוקול

 מתאים גם לשומרי מסורת

  2019אוק'   17עד  10מועד יציאה 
 לילות 7ימים  8

טיול קצר זה מבקר ערים האימפראליות מראקש, פאס, : המסלול
שוק החנויות  –מקנאס, ראבט וקזבלנקה. בכל עיר נחווה את המדינה 

 קסבות ועוד ערים, כפרים, הרובע היהודי,  –המקורה והמלאח 
 ות...וריחם, טעמים שווקי

  הטיול בהדרכת:

 )מומחה למרוקו( ומדריכים נוספים  אברהם )אבי( אביזמר

 )מחנך, סופר והיסטוריון( 

 



                                 למרוקו  המדריך בעל הניסיון הרב ביותר 

 הרצאה ותדרוך אחרון יערכו לפני הנסיעה 

 0522806317: אביזמר

 + )אבי(212666623751טלפון במרוקו:      

avizemer10@gmail.com mail:-E 

www.maroco.co.il 

 מרוקו קצר וקולע...

 לילות 7ימים  8

 בתי מלון.    7לינות:  •

 ארוחות בוקר. 7 •

 ארוחות ערב. 6 •

 * לרוב.4מלונות בדרגת  •

 טיסות שכר ישירות למלגה כולל כבודה.  •
 

 פרטי טיסה:

 מלגה –ת"א  אוק' 10
 את" –מלגה אוק'  17

 הטיול מסלול

 

 מלגה –': תל אביב ה: 1יום 

 –מפגש הקבוצה בנתב"ג וטיסה למלגה שבדרום ספרד. עם הנחיתה התארגנות ונסיעה דרך קוסטה דל סול 
 חופי השמש של ספרד ללינה.

 נקודות עניין: 

o עיר מאלגה  
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 קזבלנקה –': טנגי'ר ו: 2יום 

)כשעה( אחרי ביקורת דרכונים נסיעה דרומה לקזבלנקה הבירה  מעבר בשייט מטריפה בספרד לטנגי'ר
שנחשב מפואר  2 -הכלכלית של מרוקו, נערוך סיור בעיר, נבקר במדינה, נצפה על המסגד הגדול ע"ש חסן ה

ביותר בעולם, נעבור באזור הווילות אנפה ונסתובב בין חנויות השוק המקומי. נמשיך לטייל ברחובות העיר 
. קליטה במלון האו"ם, בתי המשפט, הדואר, הקונסוליה הצרפתית וקתדרלת ה"לב הקדוש" באזורים ככיכר

 לינה בקזבלנקה. וקבלת שבת.

 נקודות עניין: 

o מסגד חסן השני  

 

 בעיררגלי סיור  - קזבלנקה שבת: 3יום 

נבקר במדינה, ברובע היהודי וכיכר מוחמד החמישי... אח"כ צהריים במלון. אחה"צ זמן  לאחר ארוחת הבוקר
 חופשי, ובערב סיור פנורמי, ואפשרות ליציאה משותפת לחפלה בעיר הגדולה... 

 

 

  ראשון מראקש:  4יום 

, הגעה לקראת הצהריים ויציאה לסיור בעיר היפה ביותר מבין ארבע ערי המלוכה של המגרב: נסיעה למראקש
. משם נמשיך 2-ט. נבקר בגנים ובבריכת המנרה, שנבנו על ידי הסולטן מוחמד האפאס, מקנאס, מראקש, רב

 -, מסגד שיכול לשמש דוגמא לתכנון מהמאה הלקוטוביה, המסגד שנראה ממרחקים והפך לסמלה של מראקש
, נמשיך לג'מע אל פנה, המוקד של העיר העתיקה, כיכר ענקית תוססת עם דוכני מזון, ריחות מיוחדים 12

  להטוטנים, מאלפי נחשים, קוסמים וקהל רב. לאחר שנטייל בין החנויות והדוכנים, העברה למלון.

 נקודות עניין: 

o מסגד הכותוביה  
o ג'מע אל פנה  

 מראקש –עמק האוריקה  –: א': מראקש 5יום 
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היום נוסעים לבקר בעמק האוריקה המדהים... נחצה את הוואד בטבע, נבקר במפעל שמעבדים את אגוזי עץ 

לשמן ועוד... וגם במתחם יהודי שנותר כאן בעמק שבו גרו אלפים של יהודים... אח"כ נשוב למראקש.  הארגן

בשילוב של ריקודים, -מופע ססגוני -)בתשלום( למופע מרהיב " אצל עלי"  במלון אפשר שנצאערב אחרי א. 

 המופע כולל כיבוד קל ושתיה חמה.  שירה, אקרובטיקה על סוסים ויריות באוויר,

 נקודות עניין: 

o ( 4.165הר האוקימדין )...מ' מעל פני הים 

 

 

 פאס -מקנאס  –רבאט  –': מראקש ב: 6יום  א

בירת מרוקו. נבקר  –ובנסיעה ארוכה נגיע לרבאט עירו של המלך  חרי ארוחת בוקר נעזוב את מראקשא
, נראה את מגדל חסן שברחבת מוזוליאום, נצפה על ארמון המלך ונצטלם עם 5 -במוזוליאום של מוחמד ה

האופייני  ערב פולקלור פאסילצאת ל" ש אפשרותערב יאחרי א. שומרי ראשו. נמשיך לפאס, העברה למלון. 
 להרי הריף". לינה בפאס

 נקודות עניין: 

o מגדל חסן  
o 5 -מוזוליאום של מוחמד ה  

 

 

 טנג'יר – ': פאסג: 7יום 

ות, העיר שנוסדה במאה שעשירה במבנים דתיים, מסגדים ומדרעיר הה -נשלים את הביקור בפאס הבוקר 
השמינית. נסייר במדינה הנחלקת לפי מקצועות שונים, כצבעים, נפחים, בורסקאים, נבקר בבית העלמין השמור 

ונטייל בין סמטאותיו המפותלות של הרובע היהודי. כמו כן נצפה על ארמון המלך ששימש בעבר כבית ספר 
 ינה בטנג'יראח"כ נוסעים לטנג'יר. להתיכון היהודי, "אליאנס". 

 נקודות עניין: 

o בית עלמין היהודי  
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 מלגה -פוורטו באנוס  –גיברלטאר  –': טנגי'ר ד: 8יום 

... ג'יברלטאר ובפוורטו באנוס בכוון הנמל. מפליגים לטריפה או אלחסירס. נבקר בלאחר ארוחת בוקר נצא 

 ...נסיעה לשדה התעופה של מלגה לטיסה חזרה ארצהאח"כ  .עיירה יפה בקסטה דל סול

 נקודות עניין: 

o הרובע היהודי  

 

o טנג'יר  

 1790$מחיר לאדם בחדר זוגי: 

ישי ( לנוסע.. כולל ארוחות ש100$) ותכשר ארוחות ערב 6 תוספת למעוניינים ב

 בת... ש

 290$תוספת ליחיד בחדר: 

 

 

 המחיר כולל:

 ת"א כולל מסים והיטלים. –מלגה  –טיסות בקו ת"א  •

 לטנג'יר ובחזרה או טריפה העברה במעבורת מאלחסירס •
בתי מלון בדרגת תיירות ראשונה ע"ב חצי פנסיון למעט קזבלנקה בו  •

 תוגש ארוחת בוקר בלבד.

 אוטובוס תיירים לביצוע תוכנית הטיול. •
 כניסה לאתרים כמפורט בתוכנית •

 מלווה ישראלי מומחה למרוקו )אביזמר( •

 ם לנותני שירותים בחו"ל. טיפי •

 אשרת כניסה •
 :המחיר אינו כולל

 ביטוח רפואי ומטען. •
 הוצאות אישיות. •
 לנוסע... 25$טיפ למלווה הקבוצה הישראלי.  •
 כל מה שאינו מופיעה תחת הסעיף "המחיר כולל". •

 :הערות
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 סדר ימי הטיול יכול להשתנות בהתאם לתנאים המקומיים וגם בהתחשב בשבת!. .1
 לתנאים הכלליים הקיימים בכל משרדי הנסיעות.כפוף  .2
אשרת כניסה למרוקו: סהרה אינה אחראית במקרה בו לא יינתן אישור כניסה  .3

למרוקו, הוצאות הטיסה יחולו על המטייל בלבד. לצורך הסדרת ויזה יש להעביר 
 ימים לפני יציאה הקבוצה. 14צילום דרכון של הנוסעים עד 

 . ת בנושא חיסונים.יש להתייעץ עם משרד הבריאו .4
לעתים  –הכניסה למרוקו כרוכה בפרוצדורה הדורשת המתנה -מעבר הגבול  .5

המדריך שלנו מנוסה בתהליך זה ויעשו הכול על מנת לקצר את  ממושכת.
 התהליך וזמן ההמתנה.

בתי המלון בהם נשהה הינם בדרגת תיירות טובה. אך ראוי וחשוב -בתי מלון  .6
שוואה למוכר לנו בארץ בהיבטי שרות, יעילות להדגיש שיש הבדלי רמות  בה

 ,תחזוקה  והמבחר העשיר לו הורגלנו בארוחות הבוקר.  
האוכל המוגש בבתי המלון והטיבול אינו דומה לתבשילים  -האוכל המרוקאי  .7

והסלטים המוכרים לנו כ"אוכל מרוקאי" בארץ. קיים הבדל גדול בין תבשילים 
ו יהודי מרוקו. נא לא להתאכזב ! יש גם והסלטים המרוקאים לבין אלה שבישל

 אוכל טעים מאוד.
 

 


