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 בע"ה ובישועתו

 מטיילים עם אביזמר-"סהרה"
 בשיתוף עם "שקד טורס" 

 מציעים מסע למרוקו 
 דייאלנא אל תוך הנפש והנשמה של כולנו... מרוקומסע ל

 ואטרקציות. אתרים,וביקור בערים, הרים, ממלכה המג'רבית. ה לאמסע 
  ...מקומייםאנשי הקהילה המפגשים עם כן ו

 !!!לילות 10ו  ימים 11 - למסע 
  2019נובמ'  7עד   אוק' 28תאריך יציאה: 

  2019 נובמ' 8 לארץ ב חזרה
 

 
 בצפון הים התיכון, במערב האוקיינוס האטלנטי, גבולות הממלכה: מפת מרוקו.. 

 במזרח אלג'יריה ובדרום מאוריטניה..

 15346265189פקס:  046265189טלפון:  38900קיסריה  7תרשיש 
 +21266623751במרוקו:      046265189טלפון:    0522806317נייד: טלפון 

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

 מתאים גם לשומרי מסורת המסע 

העיר ששמרה  -ס אפ, ארזילה, טנג'יר, תיתוואן, שפשאוון, ווזאן,  מקנאס, רבאט ,קזבלנקההמסלול: 
ו, הרי האטלס, יער הארזים והקופים, מידלת, אראשדיה, ארפוד, חולית , איפראן, עאזרעל צביונה

 מקור הזעפרן, תרודאנת, –מרזוגה, תינג'דאד, עמק הטודרה, עמק הדאדס,  וורזזאת, תזנאחת, תאלווין 
קאש, עמק האוריקה דימנאת, מפלי האוזוד, אגם בין אל ווידאן, בני מר  ס, עיר לחופי האוקיינוה-ראגדי

 ות...וריחם, טעמים שווקי קסבות ד ערים, כפרים,ועומלאל, 
 הטיול בהדרכת:

 אברהם )אבי( אביזמר
 )מומחה למרוקו(   

 )מחנך, סופר והיסטוריון( 
 הרצאה ותדרוך אחרון יערכו לפני הנסיעה במקום שיקבע בנפרד

 לפרטים והרשמה:
 (098607004שקד טורס בת שבע )

 (0522806317אביזמר )
 )לנוסע בחדר זוגי...($,  1,890הנסיעה:עלות 

  390$תוספת ליחיד בחדר )סינגל( 
 100$ארוחות ערב כשרות כולל שישי שבת  10תוספת, למעוניינים, ב 
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ארוחות ערב )ארוחות כשרות בתוספת  10*, 4/5לילות במלונות  10טיסות,  4המחיר כולל 
אביזמר, -הקבוצה( מדריך, מומחה למרוקותשלום!(, אוטובוס/מיניבוס )בהתאם לגודל 

 כניסות לאתרים כולם, טיפים לנותני השירותים במרוקו...   
 או בקרדיט, או במזומן או בהעברה בנקאית... תשלומים ללא ריבית והצמדה... 3עד  את עלות הנסיעה אפשר לשלם

 
 מספר המקומות מוגבל, וכל הקודם זוכה!!!

 
משופעת  וזה לא חדש, כנראה, בעבורכם!!!! והיא גם מרוקו הינה ארץ ענקית,אלחבאב דייאלי... 

עז. קשה רב וצבע ועוצמה, המשאירים על המבקר בה רושם  ם מלאיעזי ייםואנוש ייםטבע םבנופי
להחליט מה מרשים יותר, ובמה להתחיל את סיפורה של הארץ הזו, אך דומני שאין מבקר שלא מתרשם 

בחרתי להתחיל ב"מרוקו של  -משלל גווניה של מרוקו הבאים לידי ביטוי בכל אחד ממרכיביה, ואכן 
בנופי הארץ  נותחיל את מסענריחות( וטעמים והסיף להם גם את הצבעים" )ומאוד חבל שאיני יכול להו

רק שאנו שוקעים אל מעמקי הממלכה המג'רבית אנו מבינים מדוע  ...ובמגוון האוכלוסיה שבה עצמה
בחרו אבותינו ואבות אבותינו להשתקע פה... לאט לאט תבינו את המושג "סבאר" שפירושו סבלנות... 

   ה שאתה יכול לעשות מחר למה תעשה היום!!!שום דבר לא בוער להם. כי מ
 

מרוקו. בתכנית נתנו מספר דגשים: היסטוריה וגיאוגרפיה של מרוקו ושל היהודים שלנו... ל המסע מצורף תכניתבהנה 
 מאות של שנים, וגם אנתרפולוגיה, פולקלור, שווקים, צבעים, טעמים וריחות... 26הרבים שחיו בה במשך 

מסורת... בבקרים הארוחה מבוססת על מצרכים מותרים של המלון... ארוחות הערב, באמצע  הטיול מתאים לשומרי
 השבוע, הארוחה מבוססת על דגים, ובסופ"ש יש תוספת של בשרים ועופות וגם חמין לשבת בצהריים... 

המדריך -"מרוקו ו של אברהם )אבי( אביזמריקבל את ספרבטיול הזה בודד שנוסע איתנו נוסע או  יםכמו"כ, כל זוג נוסע
 במתנה!!! -ש"ח  149 -או בצומת ספרים שעלותו בסטימצקי)בכריכה רכה( למטייל" 

 

 
 2019נובמ'  7אוק' עד  28-17"סהרה" מסלול הטיול למרוקו 

 הערות מסלול הטיול היומי שלנו תאריך 
 ייום שנ 1

 אוק' 28
2019 
 

 קזבלנקה

עפ"י הלו"ז  02:15בשעה  32שער  - 3מפגש בנתב"ג טרמינל 
של אל על יציאה בטיסת בוקר בכרטיס הטיסה שלנו. 

הגעה לקזבלנקה. המתנה  בשילוב עם רויאל אייר מרוקו...
בשדה התעופה לקבלת אשרות הכניסה )ויזה( חתומה 
בדרכונים שלנו... )בבקשה לגלות סבלנות( הגעה למלון 

לקבלת חדרים, אח"כ נצא לסיור מורחב  והתארגנות במלון
להיכרות עם העיר הגדולה ביותר במרוקו. תחילה נבקר בבית 
הכנסת המפואר של קהילת קזבלנקה 'בית אל', אח"כ נצפה 

 1993על המסגד הגדול שנבנה על הים )חוף מריז'גה( בשנת 
מיליון דולר, משם נמשיך לטיילת  850ובנייתו עלתה כ 

הקניון הגדול  -מול' -בקר ב'מרוקוהמרשימה של קזה, נ
והחדיש ביותר באפריקה... מפה לרובע אנפה היוקרתי בו 

ביהכ"נ המפואר 'דוד המלך' שבשכונה הזו. מכאן -נבקר ב
לרובע 'מעריף', נעצור בכיכר מוחמד החמישי המרשים, 

לינה 
בקזבלנקה 

 במלון
 *   5 פרח
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ונצפה במזרקה החדשה והמנגנת בכיכר, במידה ותפעל. 
ל קזבלנקה ב ביהכ"נ. אח"כ מפגש עם הקהילה היהודית ש

ארוחת ערב במלון, ולאחריה סיור רגלי אל מרכז העיר... 
   לינה בקזה

 המסגד הגדול ע"ש חסן השני בקזבלנקה...

יום  2
 שלישי

 אוק' 29
2019 

 קזבלנקה

העיר העתיקה של קזה, ואל הרובע  –אל המדינה  סיורהיום, 
 אח"כ שווקים והשלמת הביקור...  היהודי...

יוצאים לסיור פנורמי בעיר. בערב אחה"צ זמן חופשי.. 
 לינה בקזהיוצאים לחפלה בקזבלנקה...  ,אח"כ, למעוניינים

לינה 
בקזבלנקה 

 במלון
 *   5פרח 
 

 יום רביעי 3
 אוק' 30

2019 
 

 מראקש
 
 
 
 

, הגעה לקראת הצהריים למראקש יםסעונהיום בבוקר 
ויציאה לסיור בעיר היפה ביותר מבין ארבע ערי המלוכה של 

ט. נבקר בגנים ובבריכת אהמגרב: פאס, מקנאס, מראקש, רב
. משם נמשיך 2-י הסולטן מוחמד ההמנרה, שנבנו על יד

וביה, המסגד שנראה ממרחקים והפך לסמלה של תוכל
, 12 -אה המראקש, מסגד שיכול לשמש דוגמא לתכנון מהמ

נמשיך לג'מע אל פנה, המוקד של העיר העתיקה, כיכר 
ענקית תוססת עם דוכני מזון, ריחות מיוחדים להטוטנים, 
מאלפי נחשים, קוסמים וקהל רב. לאחר שנטייל בין החנויות 

קליטה במלון. ארוחת ערב  והדוכנים, העברה למלון.
 ולאחריה סיור רגלי בעיר... לינה במראקש

 

לינה 
ש במראק

במלון 
 קסבה
 *4ברמה 
 

סה"כ אנו 
נוסעים 
 היום 

 022כ 
  ק"מ

יום  4
 חמישי

 אוק' 31
2019 
 

עמק 
 האוריקה

 
  ראקשמ

בדיוק  09:00בוקר. ב  ארוחת 07:30ב  .07:00השכמה ב 
במידה ולא הספקנו אתמול אז נתחיל את  יוצאים מהמלון.

, נצפה 'גני המנרה'נבקר בבעיר מראקש מההתחלה!.  הסיור
ששימש מקום לירידי סופרים, אותו  'מסגד הכותביהעל '

נבקר במלאח בו גרו כ  .'יעקוב אל מנסורהסולטן 'בנה 
בארמון ו, 'עג'מה'סלאת ל'בביהכ"נ -ו יהודים 20.000

יהיה זמן חופשי ניכר בכיכר המרכזית '. כמו"כ היהאב'
כיכר -'פנה-ג'מע אל'חנויות( של  10.000ובשוק הגדול )

של  מדהיםשם הקצב הו שה מקום להוצאה להורגששימ
 וזה ניכר צמתו,ובא לידי ביטוי במלוא ע המופלאה הזו העיר

, מופעי רחוב של להטוטנים, הרבים מזוןהבדוכני 
אקרובטים, מאלפי קופים, נחשים, מגלי עתידות, קוסמים, 

כמו"כ נשמע הרצאה על צמחי מרפא  לוחשים ועוד.
רים ניסע לעמק האוריקה בעברית... אח"כ לקראת הצה

לינה 
במראקש 

במלון 
קסבה 

 *4ברמה 
 
 
 

סה"כ אנו 
נוסעים 
 היום 

 ק"מ 013כ 
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המדהים... לאחר א. ערב, למעוניינים, יציאה לערב פולקלור 
של שלוחים )שבטים ברבריים( האופייני להרי האטלס 
ומראקש 'פנטזיה של עלי בן פלאח'. למלון נשוב לקראת 

 לינה במרקשחצות... 

 

 יום שישי 5
 נובמ'  1

2019 
 

 אגדיר
 
 

. מזוודות מחוץ לחדרים ויורדים לארוחת 06:30השכמה ב 
זיהוי )חובה!!!( של  08:00. בשעה 07:00בוקר בשעה 

המזוודות בלובי )לפני העמסה באוטובוס( אחר כך נצא 
בהגיענו העיר שבה השמש היא נצחית!  –לאגדיר מהמלון 

. אח"כ מפגש לאגדיר נצא לסיור רכוב בעיר. העברה למלון
לאחריה ו ילה היהודית של אגדיר ב ביהכ"נ,עם אנשי הקה

של שבת. לאחר מכן סיור בטיילת הגדולה בעיר.  ארוחת ערב
    לינה באגדיר...

לינה 
באגדיר 
במלון 

 *4 מדינה
 

סה"כ אנו 
נוסעים 
 היום 

 ק"מ 220כ 
 

 יום שבת 6
 נובמ'  2

2019 
 

.. הבוקר אין השכמה. יש בוקר חופשי. שבת וינפש
למעוניינים אפשר ללכת לביהכ"נ לתפילת שחרית של שבת 
ומפגש וכיבוד עשיר עם הקהילה היהודית של אגדיר... 

נפגשים בלובי לסיור )רגלי( בעיר החדשה  12:30בשעה 
מה שאמור היה לראות את אנו הולכים  ומרכז התיירות... 

מדהים ביותר. בערב, לאחר להיות ארמון למלך... מקום 
הארוחה, סיור פנורמי עם האוטובוס שלנו, ולאחריו יש 
אפשרות, למעוניינים, לצאת לחפלה מקומית בטיילת 

 לינה באגדירהמרשימה של העיר היפה הזו. 

לינה 
באגדיר 
במלון 
 *4מדינה 
 

 יום ראשון 7
 נובמ'  3

2019 
 

 תארודאנת
 תאלווין

 תאזנאחת
 
 

 

. מזוודות מחוץ לחדרים ויורדים לארוחת 06:30השכמה ב 
זיהוי )חובה!!!( של  07:30. בשעה 07:00בוקר בשעה 

 07:45המזוודות בלובי )לפני העמסה באוטובוס( אחר כך ב 
עיר גדולה עמק  –יסע מזרחה לוורזזאת , ונאגדירנעזוב את 

הסוס. בבוקר, במידה ונדרש, נשלים את הביקור באגדיר. 
דרך תזנאחת, תאלווין )מקור הגידול  הנסיענמשיך ב אח"כ

של צמח הזעפרן( בה נעצור ונשמע הסברים על התבלין היקר 
עד שנגיע לעיר בעולם. בדרכנו גם נחלוף על פני תארודאנת... 

הסרטים של מרוקו, בה נבקר ברובע היהודי הייחודי )גבוה 
במיוחד( נצפה על כיכר הסרטים ועל אולפני הסרטים 

בתוואי עצי הארגאן, )אם יתאפשר  ה היאניסעשבדרכנו... ה
נבקר באחד המפעלים המתמחים בייצור שמן הארגאן( 

לוורזזאת נעשה קליטה במלון. אח"כ א  ערב, ובהגיענו 
ה רגלית לראות תצוגה של תפאורות ששימוש ולאחריה הליכ

    לינה בוורזזאת...סרטים שצולמו פה... 
 

לינה 
בוורזזאת 

 במלון 
קארפ 

פאלס או 
 קלאב חנן

4* 
 

סה"כ אנו 
נוסעים 
 היום 

 ק"מ 380כ 
 

 יום שני 8
 נובמ'  4

2019 

 
 קניון

 הטודרה
 טינעי'יר
 תינג'דאד

 ארפוד

עמק  דרך נעבורבדרך , מדברניסע לוורזזאת ונעזוב את 
' הטודרה'קניון  הוורדים וקניון הטודרה המדהים והמיוחד.

לגובה  עד מיתמריםוקירותיו זקופים  ק"מ. 150כ  שאורכו
מ'. המקום הוא אחד המקומות היותר יפים  200 כ של

 - 'אלף הקסבות'והמעניינים שיש במרוקו. אח"כ ניסע בדרך 
חודי של המדבר בתים הבנויים כולם בסגנון הבניה היי

מפה לעמק הוורדים ובמקומם נבנו חדשים.  ,שרבים נהרסו
נמשיך אח"כ זהר"...-שם נוכל להתבשם בכל הקשור ל"מי

בתינג'דאד. בהמשך כוון העיר ארפוד ונעצור בנסיעה ל
תצפיות על 'וואד זיז', 'עין א' זרקא' והגייזר שנמצאים 

גדול. מדבר החולות השוכנת בפתחו של בדרכנו... ארפוד 
. תאפילאלתהמדבר נאת ארפוד היא העיר הגדולה של 

. אחרי ארוחת ערב, למעוניינים, העברה למלון וארוחת ערב

לינה 
בארפוד 

 במלון בלר
4* 

 
סה"כ אנו 

נוסעים 
 300היום כ 
 ק"מ
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יש אפשרות לביקור בציון של הצדיק ר' שמואל אביחצירא 
 לינה בארפודע"ה... הערב, בכל אופן, נלך לישון מוקדם!!! 

יום  9
 שלישי

 נובמ'  5
2019 

 איפראן
 מקנאס

הבוקר קמים מוקדם. מוקדם מאוד על מנת לטייל אל חוליות 
)דיונות( מרזוגה רכובים על גבי ג'יפים בתקווה לצפות 

אח"כ חוזרים למלון . 04:15השכמה הבוקר בשעה בזריחה. 
לארוחת בוקר. התארגנות קצרה והופ יצאנו לדרך. מפה 

למידלת, עאזרו  אח"כלאראשדיה. ק"מ  100נסיעה של 
העיר היפה ביותר במרוקו ולעת ערב  –)הפתעה!(, איפרן 

של מרוקו, קליטה במלון.  הבירה השלישית – מקנאסנגיע ל
 ... ולרובע היהודי א. ערב וסיור רגלי למרכז העיר

 מקנאסלינה ב

לינה בפאס 
 זאכיבמלון 
5* 

 
סה"כ אנו 

נוסעים 
 037היום כ 
 ק"מ

 יום רביעי 10
 נובמ'  6

2019 
 מקנאס
 רבאט

 קזבלנקה

. 07:00. ויורדים לארוחת בוקר בשעה 06:30השכמה ב 
 . לרבאט וקזבלנקה..יוצאים  07:45בשעה 

נערוך סיור פנורמי ברבאט ונבקר במוזוליאום וקסבאת אל 
אודיה... אח"כ נוסעים לקזה. עם ההגעה לקזה זמן חופשי 

 בשוק )גם של זהב!( הקרוב למלון שלנו
 לינה בקזבלנקה 

לינה 
בקזבלנקה 

 במלון
 *   5פרח 
 

סה"כ אנו 
נוסעים 

 025היום כ 
 ק"מ

יום  9
 חמישי

 נובמ'  7
2019 
 קזה

 אירופה
 נתב"ג

אחר ויציאה מהמלון בהתאם ל לו"ז של הטיסה... השכמה 
 . שדה התעופה של קזהכך נצא מהמלון בכוון 

נשים פעמינו אל עבר שדה עייפים אך מרוצים, כך יש לקוות, 
לטיסה חזרה לתל אביב דרך יעד של קזבלנקה  התעופה

 להתראות בשמחות... תם ונשלם הטיול!. אירופי

 
 

 
 כולל: מחירה

 דמי רישום. •

 )אליטליה(  טיסות בחברת תעופה סדירה •

  .כוכבים  4/5אכסון בבתי מלון ברמה של  •

 .בתוספת תשלום ותכשרא. ערב  - חצי פנסיון אירוח בסיס •

 ., בהתאם לגודל הקבוצהממוזג, לאורך כל הטיול מיניבוס/אוטבוס •

 )אביזמר(.. למרוקומומחה ישראלי דריך מ •

 כניסות לאתרים כמפורט במסלול. •

  למינם. מיסי נמל •
    כניסה למרוקו.)ויזה( טיפול במתן אשרת  •
 

 אינו כולל: המחיר

 ביטוחים מכל סוג שהוא. •

  .הוצאות בעלות אופי אישי •

 פעילות שאינה כלולה בתוכנית.  •

 בילויים במועדונים למינם, למעט חפלה אחת בפאס בהזמנת המשרד. •

 חמאם בקזה או אגדיר. •

 תשר למדריך הישראלי, הנהג והטבח/טבחית במידה ויש... •
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  ..ומסע מעניין ומוצלח ,נסיעה טובה

 טיסה נעימה ושיבה הביתה לשלום...

 
  שאנו מציעים או דומים להם ברמתם! רשימת בתי מלון

                                                                  
 מלון עיר

 * FARAH 5 קזבלנקה
 *Zaki 5 מקנס

 R.M.Kasba מראקש
4* 

 Karem וורזאזת
Palace 4* 

 Reyad אגדיר
Mogador 
medina 4* 

 *Beler 4 ארפוד
 *10בבית  טיסה לארץ

 עיר... ובאותהאותה רמה ל רשימת בתי המלון יכולה להשתנות הערה:
 

 הארות/הערות...

 האחראים על הטיסות במרוקו הם: "שקד טורס נתניה" ו"סהרה קיסריה" .1
 כל הקודם להירשם זוכה ! .2
על  *5המלון הוא ובקזה  . בפאס,כוכבים 4/5האחסון בכל המלונות בנסיעה זו הוא ברמה של  .3

 וערב(  ארוחת בוקרחצי פנסיון )בסיס של 
, במידה וההרשמה מתבצעת כל ישולמו במלואם לפני הנסיעהושירותי הקרקע כרטיסי הטיסה  .4

 תשלומים )ללא ריבית והצמדה( באמצעי התשלום 2 אפשר יהיה לשלם עדעוד יש מקום.. 
 ...ת(הבאים )מזומן ב $, מזומן בשקלים או בכרטיס אשראי או העברה בנקאי

נרשם/נרשמים שיצטרפו לטיול פחות מחודשיים לפני מועד היציאה לטיול ישלמו בתשלום אחד  .5
  בהתאמה.

כל זוג נוסעים ו/או נוסע בודד יקבלו שי כדלהלן: ספר "המדריך למטייל במרוקו" )כריכה רכה(  .6

  ועוד מחזיק מפתחות של "סהרה" ₪. 149 או צומת ספרים שעלותו בסטימצקי
במקום שיקבע בתיאום עם שמעון  ותדרוך אחרון יקוימו על ידי )פרומושן( ימההרצאה מקד .7

 ... ועליזה ביטון
 בנפרד...יופצו  עדף הנחיות לנוס .8
 והשקע הוא של שתי חורים. ההארכה היא פנימית...  220Vהחשמל במרוקו הוא  .9

 מסורת... לשומרימאוד  הטיול מתאים .10

 יתכנו שינויים בסדר היום, הנובעים מאילוצי טיסות ועומס בבתי מלון, בערים מסוימות..  .11

בסופ"ש על הארוחות באמצע השבוע מבוססות על דגים ומוצרים מותרים....  .לשומרי כשרות  .12
 בסיס דגים,בשרים, עופות, רגל של פרה, מוח וחמין
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כרטיס שיעשה מהארץ לאחר הוצאת כל שינוי כרטיסי הטיסה מוזמנים עם תאריכים סגורים,  .13
, והנוסע ייסע לשדה התעופה 150$, שינוי שיעשה ממרוקו, יעלה 100$כרטיס הטיסה יעלה 

 בכוחות עצמו...

 .שינוי הטיסות ע"י חברת התעופה..החברה רשאית לשנות את סדר המסלול בהתאם ל .14

ומסיבה כלשהי לא תאושר  אשרות כניסה למרוקו ניתנות ע"י הרשויות המרוקניות , במידה  .15
 , לנוסע יוחזרו כלאתהיה החברה אחראית לכך בכל צורה שהי הנוסעים, לא כניסתו של אחד

 ..אותם ניצל. רותיםיטיסה, מיסי נמל והש הכספים ששילם למעט כרטיסי

 התשלום בגין הטיול יבוצע טרם היציאה  .16

( או לשלוח 098607004"סהרה" )לתאם עם בת שבע יש להביא צילום דרכון בתוקף למשרדי   .17
 .היציאה לטיול מועד יום לפני 30עד  098822873או  15346265189לפקס: 

שהנוסע לתנאים ולמידע הכללי  הרשמת המטייל לטיול זה כמוה כהסכמה מלאה ובלתי חוזרת .18
 קיבל, שאל ודרש...

 ,לחברה עקב הביטול בהוצאות הנגרמות ויישאיכוב יציאה מן הארץ, נוסעים בעלי צו ע .19
 לקבוצה על חשבון הנוסעים.אח"כ וההצטרפות 

מספר הלילות שלא נוצלו  נוסעים שמכל סיבה שהיא נאלצים לעזוב את הטיול יקבלו זיכוי של  .20
 לשדה רצון החזרה לארץ. שינויי הכרטיסים ונסיעות לילות מיום ההודעה על 3בטיול למעט 

 עחשבון הנוס התעופה על

 הקניות במרוקו באחריות הנוסע בלבד. .21

 20החברה אינה אחראית כלפי נוסעים המגיעים לשדה התעופה עם משקל עודף העולה על  .22
 ג!!!!ק"

במקרים מסוימים המדריך ימתין לקבוצה במרוקו... וימונה נוסע אחראי, מטעם החברה, אשר  .23
 וימסור אותה למדריך לכל ימי הטיול...ילווה את הקבוצה עד למרוקו 

 !!!המיוחדים של "סהרה 13

 ש' ביממה בארץ ובטיול... 24/24שירות  (1

 הוא הוותיק והמנוסה ביותר בהדרכת טיולים במרוקו, טוניס וספרד!!!)אביזמר( המדריך שלנו  (2

  האוריקה... –"היהודי" ביקור בעמק  (3

ל משפ' צ' ברברית בעמק האוריקה... יתכן ביקור גם אאירוח אצל משפ' מוסלמית בפאס ואצל משפ (4
 יהודית/מרכז יהודי...

 ...כניסה ליער הקופים באזור עאזרו (5

 בקזה  )מחכמה(ביקור בארמון  (6

 הצעה לביקור במעיינות התרמיים, המדהימים, בכפר מולאי יעקוב".... (7

 ...בילויים בערבים בהשתתפות הצוות המקצועי (8

 ביקור בעמק הטודרה. (9

 ביקור בעמק הדאדס. (10

 ביקור במעיינות אסרדון. (11

 בכל ערב יש הצעה לפעילות (12

 הצעה ללכת לחמאם מרוקני בקזה או אגדיר. מדהים!! (13
 

 מומלץ לעשות ביטוח ביטול!!!.... :דמי ביטול
 יום לפני הנסיעה 60מיום ההרשמה ועד  100$* 
 הטיסהיום לפני הנסיעה, ועוד עלות כרטיס  21יום ועד  60מ  250$* 

 ימים לפני הנסיעה, ועוד עלות כרטיס הטיסה 7יום ועד  20מ  750$*  
 ימים ועד מועד היציאה מלוא מחיר הנסיעה 6מ  * 
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 ההיכל ביהכ"נ החמאם )תפילה למשה( בקזבלנקה 
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