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 הסהרהו , הקסבותערי המלוכהאת מסלול כולל ה

חושיים עם -רבמפגשים  תוכנית מלאה אחת הארצות המרתקות בעולם.בטיול איכותי 

ובעלת תכנים ללא ימים חופשיים. הסיורים כוללים אזורי  נופים ומראות, ריחות וטעמים

נופים מדהימים בהרי האטלס, ברכסים ירוקים ובכפרים ברבריים ציוריים. סיור בעיר 

עתיקה של פס, הנחשבת לעיר העתיקה בערים הקיסריות שנשתמרו בעולם, זהו סיור ה

מפותלות במבוכים הצרים, בשווקים ההביניים בסמטאותיה קסום של תקופת ימי 

צבעוניים, בעבודת הבורסקאים ובעלי מלאכה השומרים את אומנותם המסורתית: נפחים, 

בו  ,צביעת צמר, חרשי עץ, רקעי נחושת. סיור בעיר האדומה מראקש בשוק הססגוני

שבטי מפגש עם שילוב של צבעים וריחות וטעמים עשירים המפעילים את כל החושים. 

, האסלם המג'רבי והעושר המדהים של התרבות היהודית. לכל אלו נצרף הטוארג המדבר

 מפגש יוצא דופן עם המוסיקה המרוקאית בעיר ובמדבר.
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 מסלול הטיול:
 

 פס -קזבלנקה -תל אביב יום א' 

 התעופהאשרות כניסה בנמל נמריא מנתב"ג דרך יעד ביניים באירופה לקזבלנקה. לאחר קבלת 

והתארגנות קצרה נצא לדרך. בהתאם לשעת הנחיתה ובאם הזמן יאפשר נסייר בראבט הבירה. 

 נמשיך בנסיעה באוטוסטרדה החדשה הישר לפס. ארוחת ערב בקהילה היהודית.

 

 פס  יום ב'
במאה השמינית  יום זה יוקדש לעיר פס, העתיקה בערי המלוכה המרוקנית, הבירה בדתית והתרבותית של מרוקו. העיר נוסדה

ושומרת יותר מכל מרוקנית אחרת על צביונה העתיק והייחודי: סמטאות מפותלות, מסגדים, ארמונות ומדרסות עתיקות 

המשתלבים בשווקים הסואנים. שווקי העיר נחלקו לגילדות ובעלי מלאכה, אזור הבורסקאים נבקר במקום בו צובעים את העורות, 

במהלך הסיור יש אפשרות לארוחת צהריים. נמשיך ונטייל בסמטאות ונגיע למלאח, הרובע  אזור רקעי הנחושת וצבעי הבדים.

היהודי העתיק, בו התקיימה קהילה מפוארת הכללה אנשי רוח כגון : הרמב"ם,רבי יצחק אלפסי ורבים אחרים. נבקר בית הקברות 

דנאן. ארוחת ערב בקהילה  קור בבית הכנסת ע"שבן מאות השנים ונשמע את סיפורה של סוליקה הקדושה. את סיורנו נחתום בבי

         . לינה בפס. היהודית

                                

 אירפוד -איפראן  יום ג'
עיירת נופש בלב שמורת טבע באטלס התיכון. נטייל ביער ארזים ואלונים, ובכפרי רועים  ונוודים שבאזור.  –נצא מפס לכיוון איפראן 

האטלס התיכון אל שולי הסהרה ונפגוש לראשונה את הנופים של נאות המדבר: קסבות בנויות מלבני בוץ הממוקמות נרד ממרום 

בין דקלים וערוגות שיחי החינה.  נעבור דרך העיר ארשדייה העיר המרכזית והגדולה בשולי המדבר. לעת ערב נגיע לעיירה אירפוד 

 ינה בארפוד.ל ב במלון.בלב נווה המדבר תפיללאת. ארוחת ער

 

 ארפוד -ריסני -יום במדבר סהרהד' יום 

את היום נקדיש לנאת המדבר ולטיול באזור הדיונה הגדולה. לאחר ארוחת הבוקר ניסע דרומה לעיירה ריסאני 

נבקר באחת הקסבות, נמשיך דרומה אל לב המדבר שם נפגוש את בני השבט השחורים ה"גנוואה" הם 

השחורה, מוכרים בזכות המוסיקה המיוחדת שלהם. בתום הביקור  נעלה על צאצאים של עבדים מאפריקה 

רכבי שטח הנהוגים על ידי ברברים מקומיים איתם נסייר לאורך הדיונה הגדולה נתרשם מסגנון הבניה" 

הקסבות" שבנויות למרגלות הדיונה. נבקר בנאת המדבר מרזוגה נמשיך בנסיעה לאורך הדיונה בחלקה הלא 

ת הצהרים נגיע לאחת מפינות החמד שם נתמקם למנוחה קצרה. לאחר ארוחת צהרים קלה מתייר. לקרא

נמשיך ונסייר בחלק זה של המדבר. נפגוש את האנשים הכחולים" הטוארגים" איתם נעלה על גבי הדיונה 

 לינה: בארפוד.ל מדבר סהרה. ארוחת ערב במלון.  משם נראה את השקיעה המיוחדת ש

 

 

 

 ווארזאזאת – דרהקניון הטו יום ה'

מפעל מאובנים ובארות השרשרת )פוגארות( ונשמע ב נעצור דרך. באל עבר הרי האטלס הגבוההבוקר נמשיך לאחר ארוחת 

השוכן בפתחו של עמק פורה  תושבי הסהרה. הלאה לקניון הטודרההסברים על תהליך הובלת המים התת קרקעי שסיפק מים ל

עד אלף הקסבות שקירותיו הזקופים אדמדמים ונמשיך דרך עמק  טיט. נסייר רגלית בקניוןם בלבני בו אלפי דקלים וכפרים בנויי

 .לינה: וארזאזאת ערב במלון. לווארזאזאת. ארוחת

 

  קסבת אייט בן חדו ומעבר האטלס למראקש ו'יום 
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בקסבת 'אייט בן חדו', אחת המרשימות ביותר במרוקו, אשר נראית שונה מבל זווית.  נעבורבדרכינו , בוקר ניסע לכיוון מרקשב

טיצ'קה הנחשבת לאחת הדרכים וטיזיהרים נמשיך למרקש דרך מעבר  נסייר בין הסמטאות, על חומותיה ובבתי המגורים שבה.

 . הכנות לשבת, תפילהכניסת השבת מראקש. הגעה למראקש לפני –רבת ההפתעות מערבה לעיר  האדומה ניסע היפות במרוקו. 

 .לינה במראקשת בבית יהודי מסורתי. חגיגיוסעודת ליל 

 

 קשאמר – יום שבת

בבוקר נלך לבית הכנסת בעיר החדשה לאחר  התפילה נסעד את ארוחת הצהריים בביתה של משפחה היהודית. לאחר הסעודה 

י ערב  המוני אדם, כדי למכור ולסחור. נשתלב בתיאטרון פנא אליה נקבצים מיד-השלישית בצאת השבת נצא לכיכר ג'מע אל

הרחוב הלא מבוים המרשים ביותר בעולם. שם נבלה בחגיגה צבעונית, תוססת ומדהימה, נשתלב בעשרות מעגלים הצופים 

לינה  .ועסיסייםבמרקידי הנחשים, מקפיצי הקופים, מספרי סיפורים, להטוטנים, רקדנים, זמרים, מגלי עתידות ודוכני אוכל ריחניים 

 .במראקש

 

  – מרקש א'יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום סיור בעיר מראקש שהתפרסמה בזכות מיקומה המיוחד ואופייה יוצא הדופן. העיר נבנתה במאה 

ומקפלת בתוכה את ההיסטוריה של מרוקו. העיר בנויה מהמדינה העיר העתיקה ומהעיר החדשה שיחד מעניקים לה את  11-ה

ע"י עבד אלומין במטרה לפאר את שלטונם  1158הייחודי שלה. נראה את מסגד הכותוביה, מסגד מרשים שנבנה בשנת  הצביון

של המואחידון. המינרט המפואר הנשקף מכל עבר במרקש ומתנשא לגובה רב. נסייר ב"גליז" שתוכננה ע"י הצרפתים, בשוק 

נחושת, בורסקאים, נפחים, קדרים, צורפים, אומני גילוף ורוקחי תבלינים. הגדול ונערוך היכרות עם בעלי מלאכה מסורתיים: רקועי  

נבקר במלאח היהודי, רחובות צרים וצפופים ומהם פתחי כניסה לבתים עם חצרות פנימיות רחבות ידיים ובבתי הכנסת של 

 הקהילה היהודית. בערב נצא לארוחת ערב במסעדה מקומית כולל מופע פולקלור. לינה במראקש.

   

 קזבלנקה – קשאמר ב'יום 

לאחר ארוחת הבוקר נעזוב את מראקש בדרכינו לקזבלנקה בהתאם לשעת ההגעה נערוך 

סיור הכרות ראשני עם הבירה הכלכלית. נבקר בשוק חובוס ולסיור בתי המשפט לצדק 

מחכמת אל פאשה. המקום מתפקד כאזור קבלה פרטי  -שהיה בעבר ביתו של הפאשה.

ממשלתיות  אחרות. )הכניסה למבנה לא תמיד פתוחה(. ניסע לאורך הטיילת לפונקציות 

החדשה "קורניש" נחלוף על פני הנמל ומשם לעיר העתיקה "מדינה". ארוחת ערב 

במסעדה במרכז הקהילה היהודית. לאחר מכם נפגש לסיכום הטיול.                                                              

 .: בקזבלנקה לינה

 

  תל אביב –קזבלנקה  ג'יום 

לאחר ארוחת הבוקר נמשיך את הסיור בקזבלנקה. נראה את האתרים החשובים ביותר 

של קזבלנקה, המכונה גם "הבית הלבן". נבקר המסגד הגדול מסגד חסן השני, נמשיך  לכיכר מחמד החמישי, המחברת בין העיר 

. 1920צרפתי ז'וזף מרסט בשנת העתיקה והעיר החדשה. ניסע לאורך כיכר האומות המאוחדות, שעוצבה על ידי האדריכל ה

 ארוחת ערב בקזבלנקה

 

אחה"צ חזרה ת הססגונית. עין דיאב ורובע אנפה. הטייל ביקור בבית הכנסת הגדול. .השלמות– תל אביב –קזבלנקה  'יום ד

  לשדה התעופה.

 .טיסה לארץ
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 :  ותנאים כלליםמחיר 
 

 $ 2225עלות לאדם בחדר זוגי : 

 $ 355תוספת לחדר יחיד: 

 
 :תכולל חבילהה

 טיסות* 
  ויזה –אשרת כניסה 
 מס נמל 
 בטחון מיסי 
 רמת תיירות טובה-מלון לינה ב 
 ת בוקרוארוח 
 יםילצהר הכנת כריכים 
  טבח ישראלי צמוד .חמה בערבכשרה ארוחה 
 7  השאר צמחוניות ודגים .בשריותערב ארוחות 
 .ארוחת צהריים בשבת במקום ארוחת ערב 
 יפים לשקיעה'טיול ג 
 טיול גמלים 
  התוכניתהעברות והסעות באוטובוס תיור נוח וממוזג על פי 
 דמי כניסה לכל האתרים המפורטים במסלול** 
 מנוסה מלווה קבוצה ישראלי 

 המחיר אינו כולל :
 

      כולל אקסטרים ומטען ביטוח בריאות 
 טיפ למדריך ישראלי כמקובל     
  יורו לאדם ליום לנותני שרותים בחו"ל  4טיפים 
 הוצאות בעלות אופי אישי 

 
 עופה.תבכפוף לפרסומי חברת היתכנו שינויים בשעות הטיסה  * 
 . נות מרוקו ובהתאם לשיקול דעת המדריךות בשלטיויתכנו שינויים במסלול ובסדר הביקורים מסיבות שאינם תליות בנו ותלו **

  
 :נוספות הערות  

 
 מטיילים  מחיר הטיול יעלה  20מטיילים, במידה ויירשמו  25מחיר הטיול מבוסס על  מינימום 

 לאדם בחדר זוגי. $ 75 -עלות של סך ב
 מחיר הטיול נקבע על פי התעריף הידוע בזמן שליחת ההצעה, במידה ויהיו שינויים בתעריפי הטיסות, 

 תחול תוספת המחיר על הנוסעים בהתאמה. –סי הנמל ומסים נוספים, אשרות או שרותי קרקע ימ
 .סדר הימים עלול להשתנות בהתאם לאילוצים בשטח ולהחלטת המדריך

 בהצעתנו זו אישור להזמנת טיסות ו/או סידורי קרקע, זו הצעה בלבד.אין 
 לצורך קבל אשרת כניסה למרוקו, יש להעביר עם טופס ההרשמה ובנוסף צילום דרכון )כולל הארכה, 

 במידת הצורך( כמו כן לוודא שיש דף רק בדרכון לצורך הויזה.
 ריאות במקום המגורים.לקבלת מידע בנושא חיסונים יש לפנות ללשכת הב -חיסונים

 חלה אזהרת מסע של משרד החוץ ומטה ללוחמה הטרור על מרוקו 2000לתשומת לבכם מאז שנת 
 
 
 ט.ל.ח.  

 טיול מוצלח ומהנה!


