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  בס"ד

Peace  مשלום��  

  וםי  11 –מרוקאיתפנטזיה 

 3202יולי ב 31 - יוליב 30 יציאה ב

 הרי האטלס ;מדבר סהרה ערי מלוכה ;הקסבות;הרי הריף,  גיאוגרפי: -טיול מקיף 

  
-מגרב אל-מרוקו או בפי הערבים "אלממוקמת בצפונה של יבשת אפריקה .  מרוקו, ארץ יפהפייה ומרתקת

", 'הארץ בקצה המערב', שימשה לאורך מאות בשנים כגשר בין יבשות אירופה ואפריקהאק   הארץ. סה
משלבת מיסטיקה, אומנות, ותרבות עשירה. המדינה משתרעת מחופיו החמימים של הים התיכון דרך המדברות 

המרתקים, הלוהטים של סהרה ועד להרי האטלס הנישאים. השווקים הססגוניים, האתרים הארכיאולוגיים 
ומסתורית ההיסטוריה הייחודית, והאווירה שכאילו לקוחה מסיפורי ערב הופכים את מרוקו לארץ אקזוטית 

טיול  במרוקו גורם לכל החושים להתרגש . חוויה של מראות, צבעים , ריחות  אליה תיירים רבים. . תמושכ
 וטעמים !!

 
  

  
  
  
  



                
 ביקורים מיוחדים :

  הארמון, הטור חסן וקסבת האודייה תחמישי, רחבההמאוזוליאום של מוחמד  –רבאט 
  מערות הרקולס. – טנג'ר
  מושבה ספרדית לשעבר  – טטואן

  העיר הכחולה   –ן שפשווא
  הרובע היהודי, בית הקברות והמדינה העתיקה ובעלי המלאכה של עור וקפטנים כסף ונחושת –פס 

  .טיול ג'יפים וצפייה אל הזריחה  –מרזוגה 
, בריכת המנרה המלאח היהודי בית הכנסת היהודי, כיכר ג'מע אל פנע והכרת הקוטביה –מראקש 

  , מוזיאון המייםסוגי התבלינים והרפואה הטבעית
  נסיעה להרי האטלס.  – אוריקה
  ערב פולקלור ברברי  במרקש - פנטזיה
  בפס - חפלה

  רחבת  מסגד חסן השני, רחבת האומות הטיילת והשווקים. –קזבלנקה 
  

  
  
  

  



                

    הטיול מסלול
 

  קזבלנקה: – אביב תל.1
 אשרות סידורי לאחר ,העלווית הממלכה של המסחרית העיר ,מרוקו שבערי הגדולה לעיר  טיסה 

  ., נצא ישירות לסיור ברחובותיה של העיר ונחל לבקר באתריה היפים הכניסה
עיר הלבנה " .נבקר בטיילת עין דיאב, ברחבת האומות, ברחבת מסגד חסן נערוך סיור להכרת ה "

השני ונחווה את רחובות העיר הצרפתית שהיא מוזיאון לבניה קולוניאלית.  וכמובן שווקי העיר לינה 
  בקזה

   טנג'ר : –רבט  –.קזבלנקה 2
ברחבת ארמון  ק"מ לבירת הממלכה, העיר המדינית, נסייר 90לאחר ארוחת הבוקר ניסע צפונה כ 

המלוכה, במאוזוליאום הלאומי בו טמונים המלכים מוחמד החמישי ובנו המלך חסן השני, שרידי 
שוכנת . נמשיך בנסיעה לטנג'ר ההמסגד הענק טור חסן, נתצפת על העיר סאלה ונהר הבורגרג

   .טיבכניסה המערבית למצר גיברלטר, בו נפגש הים התיכון עם האוקיינוס האטלנ
  טנג'יר :- טטואן-. טנ'גר3

מדינות והייתה לעיר בין לאומית עד עצמאות מרוקו ב  9עם בוקר לקיים סיור בטנג'ר שנשלטה ע"י 
ששימשה מרכז קליטה של מגורשי  ןביקור בעיר העתיקה בשווקים ובסיום נסיעה לעיר טאטוא 1956

של סגנונות בניה  תספרד והייתה לישוב כבוש על ידי הספרדים הביקור בעיר יהווה חוויה ייחודי
  ועוד.... 

   :פס –שפשווין  -.טנג'ר 4
מערב מרוקו הידועה בזכות -עיר ייחודית בצפוןשהינה , שפשאווןל יעהנס ,לאחר ארוחת הבוקר

" ו "גן העדן על ההר", -הצבע הכחול של רחובותיה. העיר זכתה לכינויים "הפנינה הכחולה של מרוקו
  בעיר. ההריף. לינ בעקבות יופייה ומיקומה על מורדות הרי

השונות, בתי הקפה והאווירה במקום  הסמטאותהמדהים והיפה, נטייל בעיר הכחולה נתרשם מהנוף 
בשילוב אטרקציות שונות, עושים את שפשוואן ליעד פופולארי ושכיח ביותר בקרב מבקרים רבים 

שלב אדריכלות במרוקו שלא מפספסים את הביקור. בשפשוואן תמצאו עיירה עם אופי ים תיכוני המ
    .צפון אפריקאית ביחד עם אלמנטים ים תיכוניים

  . בסיום נצא לעיר פס הבירה הרוחנית והדתית של מרוקו
   פס העיר: .5

יום זה יוקדש להיכרות וביקורים בפס המוכרת כבירה הדתית והתרבותית של מרוקו. העיר מייצגת 
.  לבקר ברחבת הארמון המלך, במלח תאת העיר הערבית הטיפוסית עם היסטוריה יהודית ייחודי

, בבית  שבו התגורר הרמב"ם בשהותו הקצרה במרוקו  17- היהודי,  בבית הכנסת אבן דנן מהמאה ה
שנה . בערב נשתתף במופע פולקלור מקומי ???עם בוקר   1200ובעיר העתיקה הקיימת מזה 

הציון של אחד השדרים נקיים סיור בעיר בסיום נצא לעיר וואזאן שם נבקר באתר מיסטי שבו 
המפורסמים רבי עמרם בן דיוואן זצ"ל. בסיום נצא לעיר לעיר פס הבירה הרוחנית והדתית של 

  מרוקו. 
   :שבת  - פס..6

  .יום פנוי לסידורים אישיים ולסיורים רגליים
  .בערב נצא לחפלה מרוקאית כולל משקה 

  :ארפוד -ארשדייה  -מידלט –איפרן  -פס . 7
התיכון לביקור בעיר איפרן  מישליפן שבאטלסומה דרך יערות הארזים של עם בוקר נצא דר 

בדרך  המזכירה ערים באירופה. תוך חציה של האטלס התיכון נמשיך דרך קו המדבר לעיירות מידלט
סוק. העיר היא בירת מחוז תפילאלת, - נבקר בארשדייה שהייתה ידועה בעבר בשם קסר א

היא ידועה בעבור תעשיית התמרים שלה. בעבר התקיימה אלף תושבים.  100 -ומתגוררים בה כ
סבלה הקהילה מפרעות נגד  1908בעיר קהילה יהודית שמנתה בשיאה כאלף נפשות. בשנת 

בנתה צרפת רובע יהודי חדש בעיר  1928-1929נהרס. בשנים  –מלאח  –היהודים, והרובע היהודי 
עמד בראש הקהילה הסוחר מאיר  20 –של המאה ה  50 –ה  תועודדה הגירת יהודים אליה. בשנו



                
צרפתי, ופעלו בה מספר רבנים חשובים. בתהליך הדרגתי עזבו מרבית היהודים את העיר לישראל 

.  20 –של המאה ה  70ולצרפת, ובית הספר אליאנס של הקהילה נסגר לבסוף בתחילת שנות ה 
לגבול הסהרה שהיווה קו עורפי ללגיון הזרים. בדרך נצפה על העמק הפורה ונהר הזיז נגיע עד 

  ומשם לעיר המדברית ארפוד.
    תווארזאזא –דיונות מרזוגה  -ארפוד .8

לפנות בוקר נשכים לטיול ג'יפים לדיונת החול העצומה של מרזוגה. נעלה לתצפית מרהיבה בזריחת 
זך ונמשיך אל גבעת המאובנים, הצופה אל אלפי הדקלים השמש העולה מהסהרה. נגלוש בחול ה

נאות  ייישובהפרושים לרגליה בנאת תאפילאלת. נחזור למלון לארוחת בוקר ולאחריה נסייר בין 
נטייל במעלה הנחל אל בין  .המרהיב המדבר. ניסע מערבה לרגלי רכס האטלס אל עמק הטודרה

ונמשיך ב"דרך הקסבות" היפה לעבר  . נחצה את העמק המוריק מצוקי הקניון המפורסם.
ן., עיירת המדבר, בה נלותווארזאזא  

  :  מרקש -איט בן הדו  -  - ווארזאזאת.9
לקסבה  והנחשבת השוכנת לרגלי האטלס הגבוה נתחיל את היום בביקור בקסבת איית בן חידו,

צולמו   זוכאתר שמור. בקסבה  אונסק"ו   וכרה על ידיה . הקסבה עצמההמרהיבה והמרשימה במרוקו
  עשרת הדברות, גלדיאטור, לורנס איש ערב ועוד..... - סרטים רבים 

  . מכאן נחצה את שרשרת הרי האטלס הגבוה בדרכנו למרקש

   מרקש  : –אוריקה  –.מרקש 01 

בבית הכנסת העתיק שנבנה על ידי מגורשי ו היהודי במלאחנתחיל את היום   יום שכולו חוויה. 
קה השופע ירק ומים בהרי האטלס. העמק נמשך לאורך הנהר אוריקה, נמשיך  לעמק האורי ספרד,

המנקז את רכסי האטלס הגבוהים והמושלגים. הוא זורם צפונה ונשפך לואדי תנסיפת בצילו של 
ג'בל טובקאל, הגבוה בהרי מרוקו. מעל לעמק שוכנים כפרים ברברים, בתיהם מגובבים זה על זה, 

ניהם בטין. בין הגידולים החשובים שמגדלים התושבים  בולטים בנויים מאבן מקומית ומחוברים בי
עצי פרי נשירים: תפוח, דובדבן, שזיף, אפרסק, משמש, אגוז מלך. מגדלים גם ירקות: תפוחי 
אדמה, שעועית ירוקה, ודגנים: תירס, חיטה, שעורה, וכן גם קטניות ותבלינים, בעיקר לואיזה. 

חום הכבד ומוצאים מפלט במקורות המים של האוריקה באביב ובקיץ בורחים תושבי מרקש  מה
ובהרים הגבוהים. רבים מבעלי המלאכה עוסקים בקדרות. שמם של כלי הקרמיקה של עמק 

האוריקה יצא בכל רחבי מרוקו וגם מחוצה לה. נבקר בבית ברברי טיפוסי ונתרשם מצורת החיים 
בארמון הבהייה, בריכת צפה נ. במרקשנערוך סיור היכרות עם המונומנטים נשוב למרקש ו בכפרים.
שבה מופעי ראווה של  ,וכן בכיכר ג'מע אל אפנה, אחת הכיכרות המפורסמות ביותר בעולם המנרה

להטוטנים מאלפי חיות ונחשים מגידי עתידות וחבורות זמרי ונגני רחוב. כמובן שנבקר בשווקים 
 רמיקה, השטיחים, הבגדיםמוצרי הק משפע לקנות וגם להתרשם הססגוניים של העיר. נוכל

  .האותנטיים. לא נפסח על המרכז הבינלאומי לצמחי מרפא ותבלינים והתכשיטים
  .צא למופע פנטזיה ברברי מהמםבערב נ

  תל אביב  -קזבלנקה  –.מרקש 11
השלמת הסיורים באחת מהערים האקזוטיות בעולם ובהתאם לשעת הטיסה העברה לשדה התעופה 

   טיסה לישראל .בקזבלנקה ל
  בחזרה למציאות בארץ. למחרת בבוקר  טיולינו הגיעה לסיומו. מלאי חוויות ורשמים ננחת

  
  ייתכנו שינוים בסדר ביצוע המסלול ,בכפוף לתקנון החברה, אין כפל מבצעים. 

 

 
  
  
  



                
  דולר 2245מחיר לאדם בחדר זוגי :  

  נוסעים משלמים  25מותנה במינימום 
  המחיר כולל:

  לפי המסלול רות ישי טיסות בינלאומיות
  מיסי נמל והיטל בטחון

 *5-*4 - בתי מלון דרגת תיירות ראשונה/ביקורים סיורים וכניסה לאתרים כמפורט בתכנית הטיול
  עפ"י דירוג מקומי

  דמי סבלות בבתי המלון בלבד ( מזוודה אחת לנוסע)
  **רפנסיון כשחצי  -כלכלה 

 ה כולל פלטה ומיחם בשבת .בישול על ידי טבחית שלנו בכלי מטבח כשרים של החבר -
 שימוש בפרודוקטים שניתנים על ידי המלון . כל השבוע על בסיס דגים וירקות . -
 שישי שבת תוספת לארוחות של בשר ועוף כשר שנקנים מהקהילה היהודית בהכשר של -

"ב מקומי.( בהכשר של הקהילה היהודית )   שו
    כשר . פנסיוןחצי  -כלכלה 

  וזג ונוחאוטובוס תיירים  צמוד ממ
  חפלה  בפס

  פנטזיה במרקש
"ל   תשר (טיפים) לנותני שירותים בחו

  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 למומלץ לרכוש עם ההרשמה לטיו –ביטוח נסיעות רפואי ומטען 

  כל מה שלא נכלל בסעיף 'המחיר כולל
  תוספת דלק במידה ותחול על כרטיסי הטיסה

  דולר 520תוספת לחדר יחיד : 
  בתשלום בכרטיס אשראי ייגבו דמי גבייה

  ליום למבשל . $ 2דולר ליום למדריך ובנפרד  5נהוג לתת טיפ בסך 
  מי ביטול :ד

פותו בטיול תגבה החברה  דמי ביטול על פי רשימת הסכומים במידה ויבטל הנוסע את השתת
  הבאים:

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

 הבאים:
  $ 49יום מתחילת הטיול דמי הרשמה בסך  60 מיום ההרשמה ועד  ביטול על ידי הנוסע 
  $ 350סך  יגבה מהנוסע  יום מתחילת הטיול 45 ועד יום  59מ ביטול על ידי הנוסע 
  $ 750יום מיציאת הטיול ייגבה מהנוסע סך  30עד  יום  44מ  ביטול על ידי הנוסע
  $   1350יום מיציאת הטיול יגבה מהנוסע סכום של  15עד  יום  29מ  ביטול על ידי הנוסע

  מי ביטול מלאים .יום מיציאת הטיול יגבה מהנוסע ד 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. 

ם מיום חודשי 6-הרשמת המטייל לטיול כמוה כהסכמה להגבלות אלו. יש לוודא שהדרכון בתוקף ל
  הכניסה למרוקו, כולל דף אחד ריק.

  טל"ח

  



                
  

   ותשלום פרטי נוסעטופס רישום 
     2023ביולי  13 –ביולי  03– מרוקוטיול 

  
  טיול : על פי מסלול מצורף 

  
  חובה לצרף צילום דרכון בתוקף

  
 פרטי : _____________: ______________   שם שם משפחה .1
 
 שם משפחה : ______________   שם פרטי : _____________. 2
  

  פיע בדרכון הנוסעבאנגלית כפי שמו
  
  דרכון: _________הדרכון: ___________________   פג תוקף המספר .1
  

  תאריך לידה : ________________
  
  . מספר הדרכון: ___________________   פג תוקף הדרכון: _________2
  

  תאריך לידה : ________________
  

  מס' טלפון : _________________
 

  ______________מס' פקס    : ___
  

  ______________________מייל : 
  

  אמצעי תשלום : כרטיס אשראי מסוג : _________________
  

  מס כרטיס אשראי לחיוב ___________________________
  

  תוקף כרטיס האשראי ___________________________
  

  שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס ___________________
  

  ז. בעל הכרטיס אשראי  ________________________מס ת.
  

  סכום לחיוב _________________
 

נא לצרף צילום תעודת זהות / צילום כרטיס האשראי משני צדדיו / וחתימה על  – בעלי כרטיס אשראי חו"ל
  ההעתקים / ניתן לשלם בכרטיס אשראי רק של הנוסע עצמו .

  
  ניתן לערוך העברה של תשלום מזומן לחשבון :

  לונה טורס בע"מ 
   631בנק הפועלים 

  255374מס חשבון 
   יש לשלוח העתק העברה בציון שם הנוסע והטיול איליו נרשם . 

  התשלום לפי שער הנוסעים ביום התשלום .
  ללא ריבית.בכרטיס אשראי  תשלומים 3עד 

ל הסכום לפי מספר התשלומים המבוקש או לחלופין ניתן לעשות תשלומים ייגבו דמי גבייה על כ 3מעל 
  תשלום בקרדיט בריבית של הבנק .

  ידוע לי שאם אבטל / אשנה  את תנאי העסקה יחולו עלי תנאי הביטול/ שינויי  הבאים:
  

 במידה ויבטל הנוסע את השתתפותו בטיול תגבה החברה  דמי ביטול על פי רשימת הסכומים הבאים:
  $ 49יום מתחילת הטיול דמי הרשמה בסך  60 מיום ההרשמה ועד  ביטול על ידי הנוסע 
  $ 350סך  יגבה מהנוסע  יום מתחילת הטיול 45 ועד יום  59מ ביטול על ידי הנוסע 
  $ 750יום מיציאת הטיול ייגבה מהנוסע סך  30עד  יום  44מ  ביטול על ידי הנוסע
  $   1350יום מיציאת הטיול יגבה מהנוסע סכום של  15עד  יום  29מ  ביטול על ידי הנוסע

  מי ביטול מלאים .יום מיציאת הטיול יגבה מהנוסע ד 14ביטול שיעשה בין 
  

                                   
  חתימת הלקוח: _________ תאריך ______________              


