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 בס"ד

Peace  مשלום��  
 טיול נשים.  - ימים  5  -טעימות מרוקו

   .טיסות ישירות   2023ביוני  1 –במאי  82יציאה ב 
    ;אטרקציות ובילויים !!!טיול ג'יפים ;אתרי טבע ונוף;היסטוריגיאוגרפי: -כוכב במרקשטיול 

 
" של מרוקו ריז"פ -ל מרקש ברוכים הבאים   

 מרקש היא המרכז ההיסטורי והתרבותי של מרוקו . היא העיר הרביעית בגודלה במרוקו,  ובשנת 1985 
 הוכרזה על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית ואף זכתה לכינוי

  "פריז של מרוקו", הודות לאדריכלות המרהיבה והייחודית שלה.  
מרקש נודעת גם בשם "העיר האדומה" על שם צבעם של מרבית מבנייניה ובתיה, ומכונה גם "עיר 

רה. בשל כך מזג האלוהים". היא נווה מדבר מרתק וייחודי, ושוכנת בתפר שבין הרי האטלס לבין מדבר הסה
 .האוויר בה משלב קור הררי עם אוויר מדברי חם

העיר  -עיקריים  אזוריםהעיר, המונה קצת יותר ממיליון תושבים שרובם ממוצא ברברי, מחולקת לשני 
העתיקה והעיר המודרנית, כשבכל אחד מהם שוררת אווירה ייחודית ואותנטית. בעיר העתיקה תוכלו 

ניים, סמטאות ציוריות, ארמונות היסטוריים, מוזיאונים מרתקים, טעמים להתרשם משלל שווקים ססגו
אוריינטאליים נהדרים ותושבים מקומיים אדיבים ונעימים, בעוד העיר החדשה הומת אדם, ומעוצבת בקו 

  .ססגונית וסוחפת מודרני מעודכן, עם חנויות בוטיק, מסעדות בינלאומיות ואווירה
  

  ודים מסורתייםשווקים תוססים, מכשפים וריק
  !!!!!!! קניות נפלאות, טעמים מופלאים

  

  ! רחלי איפרגן –ליעד  ית מומחכה בהדרכת מדרי



                

 

  

    הטיול מסלול
  
  : מרקש -תל אביב  1

  מפגש קבוצה בנתב"ג וטיסה למרקש. העברה למלון. 
   מרקש : -טובקאל הר   – אוריקה: טיול ג'יפים –מרקש  .2

לעמק האוריקה השופע ירק ומים בהרי האטלס. העמק נמשך . נצא לסיור על גבי ג'יפים יום שכולו חוויה
לאורך הנהר אוריקה, המנקז את רכסי האטלס הגבוהים והמושלגים. הוא זורם צפונה ונשפך לואדי תנסיפת 

וכנים כפרים ברברים, בתיהם מגובבים זה על זה, מעל לעמק ש של ג'בל טובקאל, הגבוה בהרי מרוקו. בצלו
בנויים מאבן מקומית ומחוברים ביניהם בטין. בין הגידולים החשובים שמגדלים התושבים  בולטים עצי פרי 
נשירים: תפוח, דובדבן, שזיף, אפרסק, משמש, אגוז מלך. מגדלים גם ירקות: תפוחי אדמה, שעועית ירוקה, 

ה, וכן גם קטניות ותבלינים, בעיקר לואיזה. באביב ובקיץ בורחים תושבי מרקש  ודגנים: תירס, חיטה, שעור
רבים מבעלי המלאכה עוסקים  מהחום הכבד ומוצאים מפלט במקורות המים של האוריקה ובהרים הגבוהים.

בקדרות. שמם של כלי הקרמיקה של עמק האוריקה יצא בכל רחבי מרוקו וגם מחוצה לה. נבקר בבית ברברי 
  זיע"א.  לחנסבן  שלמה' רכמו כן נקדיש זמן לביקור בקברו של  סי ונתרשם מצורת החיים בכפרים.טיפו

מטרים, והוא ההר הגבוה  4167נגיע להר טובקאל הממוקם ברכס " האטלס הגבוה " .ההר מתנשא לגובה של 
  ביותר בהרי האטלס.. 

  בערב יציאה למופע פנטזיה ברברי מהמם הכולל משקה ראשון .
   מרקש: - איסווירה  -רקש מ .3

הבוקר ניסע מערבה, לכיוון האוקיאנוס האטלנטי; בדרכנו נתרשם ממטעי עצי הארגן המעטרים את הגבעות;  
המזקקות את שמן  –פרי יוזמה של נשים מרוקניות  –אם יתאפשר, נבקר באחד הקואופרטיבים  המרשימים 

 לשעבר. בתיה מוגדורהלוא היא  הססגונית אסווירהלקראת הצהריים נגיע לעיר החוף י.האראגן באופן מסורת
צבועים בלבן ובכחול אינדיגו וחומתה אוצרת בתוכה היסטוריה מרתקת. נבקר בקברו של הצדיק ר' חיים 

נסת בו התפלל וגידל את ילדיו; נטייל בין בתי המלאכה המסורתיים; נתבונן במלאכת פינטו זצ"ל ובבית הכ
  לעת ערב נחזור למלוננו במרקש. .מגלפי עצי הערער ונצטלם בנמל הדיג

  מרקש –מדבר אגאפי  –הכפר הברברי  –מרקש . 4
     של הרי האטלס, לאחר ארוחת הבוקר נעפיל לכפר הברברי אימליל המצוי במורדות הדרומיים -יום ג'יפים

נעלה על הפרידות או רגלית למפלים השוצפים. בסיום הסיור נמשיך וניסע למדבר אגאפי הנמצא בקרבת 
  מרקש , נצא לרכיבה על גמלים ונצטלם עם הגלביות והמטפחת המיוחדת.

  בערב יציאה משותפת למועדון לילה מפואר כולל ארוחת ערב .

  : ת"א - . מרקש 5
נצא לסיור הכרות עם אתריה המפורסמים של העיר מרקש. נבקר בגני המנרה, המוקפים  לאחר ארוחת הבוקר

בכרם עצי זית; נצפה במסגד הכותובייה שנבנה בתקופת המוואחידון ושימש מקום לירידי סופרים; נבקר 
חוויה  –עזאמה במלאח היהודי ונבקר בבית המרקחת "אלף התבלינים" של חסן פיללי" - בביה"כ סלאת אל

תי נשכחת;  נבקר במוזיאון דאר סי סעיד אחיו של בא אחמד שבנה את ארמון אל באהיה, מבנה הארמון  בל
ובגדים.  נבקר בגני   תכשיטים  מעוצב בסגנון מוסלמי עם אוספים יפהפיים של עבודות אמנות מרוקאית,

יציר כפיהם של שני אלו גנים בוטניים המשלבים תרבות אירופאית עם זאת של צפון אפריקה, הם  -מז'וראל 
אמנים צרפתים: הצייר ז'ק מז'ורל שהקים אותו ומעצב האופנה איב סאן לורן שנתן לו חיים חדשים במקום 

  .םאסליהא לתרבות מוזיאוןהגם   נמצא
  השלמת הסיורים באחת מהערים האקזוטיות בעולם ובהתאם לשעת הטיסה העברה לשדה התעופה

  בחזרה למציאות בארץ.למחרת בבוקר  י חוויות ורשמים ננחתטיולינו הגיעה לסיומו. מלא
  

 



                

 

 
  דולר  1749   מחיר לאדם בחדר זוגי :

 
  המחיר כולל:

  לפי המסלולאל על  ישירות טיסות בינלאומיות
  מיסי נמל והיטל בטחון

  ביקורים סיורים וכניסה לאתרים כמפורט בתכנית עפ"י דירוג מקומי
  /דמי סבלות בבתי המלון בלבד ( מזוודה אחת לנוסע)

 חצי פנסיון  –כלכלה 
  אוטובוס תיירים  צמוד ממוזג ונוח

  פנטזיה במרקש
  כניסה לגני מז'ורל 

  נוסעים בג'יפ 4 –לאטלס הגבוה  4*4ג'יפים 
  מדבר אגאפי

  רכיבה על גמלים 
  ארוחת צהריים באוריקה 

  ים בחו"לתשר (טיפים) לנותני שירות
  מלווה קבוצה ישראלי, בכיר ומנוסה בטיולים למרוקו, מדריכים מקומיים במידת הצורך.

  כולל:אינו  המחיר
  תשולם בנפרד עם ההרשמה לטיול. –וויזה למרוקו 

  והכולל את סעיף הקורונה מומלץ לרכוש עם ההרשמה לטיול –ביטוח נסיעות רפואי ומטען 
  לכל מה שלא נכלל בסעיף 'המחיר כול

  תוספת דלק במידה ותחול על כרטיסי הטיסה
  דולר 490תוספת לחדר יחיד : 

  בתשלום בכרטיס אשראי ייגבו דמי גבייה
   .דולר ליום למדריך 5נהוג לתת טיפ בסך 

  : מי ביטולד
  במידה ויבטל הנוסע את השתתפותו בטיול תגבה החברה  דמי ביטול על פי רשימת הסכומים הבאים:

  $ 450יום מתחילת הטיול דמי הרשמה בסך  45 מיום ההרשמה ועד   ביטול על ידי הנוסע
  $ 1050יום מיציאת הטיול ייגבה מהנוסע סך  30ביטול על ידי הנוסע  עד 

  $   1250יום מיציאת הטיול יגבה מהנוסע סכום של  15עד  ביטול על ידי הנוסע 
  לאים .יום מיציאת הטיול יגבה מהנוסע דמי ביטול מ 14ביטול שיעשה בין 

  

  אשרת הכניסה ניתנת ע"י הרשויות המקומיות במרוקו. למרות כל ההסכמים והתנאים הנוחים 
שנוצרו לקבלת אשרת כניסה לישראלים, אין החברה אחראית לאי מתן אשרה ע"י שלטונות מרוקו. הרשמת 

ניסה למרוקו, חודשים מיום הכ 6- המטייל לטיול כמוה כהסכמה להגבלות אלו. יש לוודא שהדרכון בתוקף ל
  כולל דף אחד ריק.

הנחיות חשובות ועדכונים לנסיעה בתקופת קורונה יינתנו בהמשך ומול בדיקה של רשויות 
  מרוקו וישראל

  טל"ח

 


