
 .1-130102.1 יפים בהרי האטלס'ג יומייםכולל  סחפב למרוקו מיוחדטיול חברים 

 

של סיורים , ערבית וברברית של מפגש עם אוכלוסיה מרתקת ,של ריחות וצבעים מדובר בטיול מגוון

של נאות המדבר , בעלות הגוון הפורטוגלי -של מפגש עם ערי החוף האטלנטי , המלכותיות בערים

של הרי , של שווקים ססגוניים, באטלס ובעמק הסוס בואכה האנטי אטלס עיירות נידחותשל , והקניונים

, יפים באטלס הגבוה'של ג במינם מיוחדים  יומייםשילבנו בטיול 0 ועוד ארזיםשל יערות , האטלס הגבוהים

 0 עם נהגים מקצועיים

 מנומ נגלושו ב ביותרסטיבל הברברי השנתי החשואת אימלשיל כפר הפ, אחד המסלוליםב למשלנפקוד 

 0לטיול במרוקו מעולה, בלב האביבהעונה 0 יפים לקניון טודרה המרהיב'עם הג

להוסיף  דוגמאלהעדפנו 0 כדי לתת את מכסימום הגיוון במסגרת זמן קומפקטיתבכרגיל הקפדנו בתכנון 

עמוס , מנסיון, לנו שנראהבדרום דיונות יום בעל פני אטלס חבלי הבבלתי שגרתי באופן יפים 'גולטייל ב

 Too much for too little  0, כלומר0 מרתק ודורש טרטור לא קטן הרבה פחות, מדי בתיירים

 0 וחר בשנה מעוברתאכיוונו הטיול לתחילת אפריל לעונה הכי טובה וגם פחות עמוסה מאשר בפסח המ

 0ושעות מצויינות קונקשינים עם שישנן הן הטובות ביותר  הטיסות

 

במרוקו )בצהריים  ..:11-הגעה ב0 דרך איסטנבול לקזבלנקה" תורכיש"ב בבוקר 101 'בם ביו –היציאה 

  0מה שמאפשר להתחיל לטייל בו ביום (0שעות מוקדם יותר מבישראל 3

 13010 בשחר שבתה ארצ החזרה
 

 Premium Travel  0 :במרוקושירותי הקרקע "0 מונה טורס" :וההרשמהכרטיסי טיסה 
 

 220מטיילים ומכסימום  11מינימום  $0..2 תוספת ליחיד בחדר 0מטיילים 2.-ל 5642$ המחיר

 .2-מ פחותתוספת לכל מטייל יותר או הפחתה או $ 11

 

 : המחיר כולל
 (737$)ל דרך איסטנבו" תורכיש"טיסות ב -

 ;על בסיס חצי פנסיון (*1כ "בד)מאד לילות במלונות טובים  11 -
 ;נהגים מקומיים ומקצועייםאטלס עם יפים בחבלי הרי ה'ימי ג 2 -

 ;אוטובוס תיירות צמוד -

 ;דמי כניסות -

 ;הדרכה צמודה של שמואלמדריכים מקומיים לפי הצורך בנוסף ל -
 ;(אנו משלמים המון טיפים במרוקו0 $.11)דמי טיפים  -

 0דמי טיפול בויזה -

 

 11-8.7.322., 2. -.123811אצל שמואל " מונה טורס"בתאום עם הנהלת  – ההרשמה

urofra@bezeqint.net חשוב להירשם במיידי בגלל שיא עונה ולחץ רב 0 ש"לרבות סופ, כל יום ובשעות גמישות

 0 בכל הטיסות והמלונות
 0צילום של דף הפרטים בדרכון, אישור מוקדם לויזה וייטנאמיתלצורך הכנת  שמואלעם ההרשמה יש להעביר ל

  0ז0ספרות מאחור ות 3, ייל המספר ובווטסאפ התוקףבמ0 כ יש לשלוח את פרטי האשראי בפיצול"כמו

 0ציינו נא למי יש דרכון זר ואיזה
 

במזומן היתרה תשןלם לפי בחירה 0 מרץ ואפריל, תשלומים בפבראר 3-שיחוייבו ב$ .1.1 – תנאי התשלום

 0או בחיוב כרטיס האשראי דולרי בטיול
 

או להמעיט ככל , אנו משתדלים תמיד שלא לחייב בהם 0ידוע שאין לנו עניין בדמי ביטול ,ככלל - תנאי ביטול

תנאי  חברות התעופה מתקשחים כל העת וכן ישנם מצבי ביטול שמורידים אותנו אל מתחת , יחד עם זאת0 האפשר
 0 מבחינת מחיר, לסף מינימום או לירידת מדרגת מספר מטיילים

, בגין ביטול, מוטלת עלינו הוצאה בפועל ,שרוכא ,אבל אם0 כ אנו מוצאים מחליפים ונפתרת הבעיה או רובה"בד

 0 בהתאם, אין מנוס מלחייב את המבטל, ל"י מי מספקי השירותים בחו"תעופה או ע' י חב"ע
 0הרשמה מביעה הסכמה למוסבר בסעיף זה

 



   0המלצות והנחיות, מפורט של מידעדף  ,טרם יציאה יופץ לנרשמיםשבועיים כ - :הערות
 0שינויים בתכנית ובסדר בהתאם לנסיבות ולשיקולי המדריךייתכנו  -            

 .urofra@bezeqint-אנא מייל קצר ל, המעוניינים בהוספת חברים לרשימת התפוצה או בהסרה -            

 

 

 :תכנית הטיול
 

 בצהריים נגיע. לקזבלנקה והמשך מהיר ,איסטנבול –א "תטיסת בוקר  – 14.419 'ב 1יום 

בארמון  מדובר .ם מחר בבוקרמנשלישביקורים בנחל ו בירת מרוקו -לראבאט  קצרות  .המאוחרים
 .     לינה בראבאט. במרכז העיר ועוד, במוזלאום של מוחמד החמישי, בטור חסן, בקסבת אוַדָיה, המלך

 

אחת מארבע הערים , ניסע למקנס. בראבאט יםבשעות הבוקר השלמת הסיור – .24' ג 2יום 

נבקר באתרים החשובים בבירתו של . יפיפיהוולט בה ועטורה בחומה עתיקה שהצהוב ש, המלכותיות
 .לינה בפס. נמשיך קצרות לפס. מולאי איסמעיל -הסולטן העלאווי 

 

. ל מרוקוהעיר המלכותית שמהווה את המרכז הדתי והתרבותי ש, היום יוקדש לפס  - .34' ד 3יום 

השני מהשושלת הערבית  י מולאי אידריס"נוסדה במאה השמינית ע.  תמפואר היטוריתעיר זו 
, ובבית העלמין המיוחד והשמור שבו( הגטו הראשון במרוקו)היהודי " מלאח"נבקר ב. הראשונה

העטורה במדרסות ובמבוך , הענקית והמדהימה המוקפת חומה" המדינ"ב, בארמון המלך הסמוך
לרבות , רבעים של בעלי מלאכה שונים שמזמן לא רואים במקומותינו, שווקים, אינסופי של סמטאות

ם התגורר "לעיר גם היסטוריה יהודית מפוארת ואף הרמב. הרובע המפורסם של גילדת הבורסקאים
 .לינה בפס. בבית הכנסת הפעיל נבקר גם, אם יהיה סיפק בידינו . בה

 

רק עיירת הרים אריסטוקרטית בסגנון צרפתי הטבולה בי, ניסע דרומה לעבר איפראן  - .4.' ה .יום 

בכפר ברברי  בדרךנבקר אולי , לפי הזמן(. לנופש)גם פה יש למלך ארמון  (.ובשלג בחורף) וביערות
  - את יערות הארזים בואכה לעיירת התווךנמשיך ונחצה את האטלס התיכון ו(. Bhalil)עתיק בהליל 

נמשיך לאפורר .'מ 5522בגובה  Tassemit))למרגלות הר תאסמיט ( Beni Melal)ל אבני מל
(Afourar )ללינה. 
 

ונטפס לעבר  אפוררנתחיל ב. בדרכי הרים, יפים'יום שכולו שטח ברחבי האטלס בג  - .54' ו 5יום 

בו ש ('מ 5522בגובה ) כפר אימלשילה סיל וטיסלית אלדרך שני אגמים גבוהים טיהאטלס הגבוה 
שבמהלכו משתדכים  ,הפסטיבל הברברי הססגוני החשוב ביותר -" מוסם"נערך כל שנה שבוע ה

. הירוק והמאוכלס,הזורם( מהשיר, כן)את היום נסיים בקניון הטודרה . ומתארסים צעירי הברברים
 .לינה בטינריר. ה בו בעברחבל ארץ מרהיב ביופיו שקהילה יהודית גדולה חי

 

המרתקת והמשובצת בכפרי " דרך הקסבות"נסע לאורך באיזור האטלס בו  עוד יום  - .64' ש 6יום 

נעבור את מעבר ההרים . הפורה והמרשים בנופי צוקיו וגידוליו בוץ ברבריים בעמק נהר הדאדס
נבקר , אם נספיק .אוויעירו של הפחה גל – עיירת המדבר ווארזאזאתסיים בנו( Scoura)סקורה 

 ווארזאזאת ב לינה. בת תאורירט ובמלאח היהודיבקס
 

י אונסקו ומהווה מוקד "אתר יפיפה ששוקם ע -בבקר נבקר בקסבת אייט בנהאדו  - .74' א 7יום 

בקטעים היותר . שקד ופרי הדר, זית, עתיר מטעי תמר, נמשיך דרך עמק הסוס. להפקת סרטים
משם . בירת הזעפרן (Taliouine) וויןאלאנפקוד את ת. ראגאןצחיחים העמק מכוסה בעצי א

נבקר בעיר ובשוק אולי , לפי הזמן. מוקפת חומות הארגמן ,בירת העמק( Taroudant)לטארודאנט 

 .באגדיר על החוף האטלנטילינה . ינו עמוס בתייריםהאותנטי שלה שא
 

נעפיל . 0692 -בקשה דמה אהרעידת נבנתה מחדש לאחר שעיר נופש דיר אאג - .84' ב 8יום 

נמשיך אל היפה שבערים . נצפה אל העיר החדשה ונמלה הציורי. שחרבה כליל, עיר הישנהאתר הל
הכל יותר . נחוש מיד בשנוי הסגנון והאוירה. Asuwera)) אסווירה -הפורטוגזיות שלחוף האטלנטי 

נסייר . ווקים צבעונייםשו בתי קפה קטנים, מסוידים וצחורים בתים, סמטאות לרוב, רגוע ושליו
פנינת "לעת ערב נגיע ל. םצורייבנמל הדיג ובב, ובבית העלמין היהודי" מלאח"ב, בשווקים, בסמטאות

עיר גדולה מאד הבנויה בגווני אדמדם ומורכבת מעיר חדשה ומעיר עתיקה זו . מאראקש -" הדרום
 .לינה במאראקש"(. מדינה"ה)



 

שנוסדה כבירת , מדובר בעיר בת אלף שנה. קש ומכמניההיום יוקדש כולו למר - .94' ג 9יום 

בארמון , בקברי הסעידים, בין השאר, נבקר. העיר ססגונית באתריה ובאוירתה. האלמוראבידים
מע 'ג -בשווקים הציוריים והאינסופיים ובככר המרכזית והמפורסמת , במדרסה, בגני מנארה, בהייה

. פעי זמר ולולינות וכלה באילוף נחשים וספורי עתידותהככר הומה ורוחשת פעילות החל במו. אל פנא
 .לינה במרקש

 

בסמוך הגבוה ביותר של האטלס הגבוה נוסף באיזור מיוחד של טיול פים 'גזהו יום  - .114' ד 11יום 
, (Ourika) בעמק אוריקהנבקר  (.'מ 0522) אבל טובקאל'ג, והכי גבוהה במרוקולפסגה המושלגת 

לינה . ועודבעיירה הברברית אימליל , (Okaimeden) אוקומידן - מרוקו שלהמרכזי באתר הסקי 

 .במאראקש
 

 - "(העיר הלבנה)"לקזבלנקה בבוקר נשלים ביקורים במאראקש ולאחר מכן ניסע  – .114' ה 11יום 

לאורך טיילת החוף וככל שהזמן , נסייר במרכז העיר. של מרוקו והעיר המרכזית הבירה הכלכלית
 .בקזבלנקהלינה . יאפשר

 

ש "נק עהמרהיב והע, במסגד הגדול, בבוקר נבקר בגולת הכותרת של קזבלנקה – .124 'ו 12יום 

הביקור אבל . 02$של  ה הגבוהיםקבל החזר בגובה דמי הכניסי כניסהמי שיוותר על ה. חסן השני
 02:22 -ב נטוס .אם יהיה צורך ,ביקור בעיר ,, נשלים ,בתום הסיור בקומפלקס המסגד. מאד מומלץ

 .ארצה ךישנמ, ולאחר זמן קונקשין קצר השעון זז שעתיים קדימה. איסטנבולל
 

 25:02-ג ב"נתבנגיע למכיוון שהשעון זז שעתיים קדימה  – 134.419' ש 13יום 

 

 

 ייתכנו שינויים בתכנית ובסדר בהתאם לנסיבות ולשיקולי המדריך


