
  ימים8 –מרוקו מאורגן ב
  מראקש, פס, מקנס, רבאט:  ערי המלוכה4 –מרוקו 

   
יחד עם הקדמה , תפארת העבר האוריינטלי . מרוקו היא ממלכה בעלת קסם מיוחד

הטעמים , הריחות, הערים המלכותיות נחווה ונרגיש את הצבעים בין. והפתיחות למערב
השווקים האותנטיים והססגוניים נחוש את , הקסבות הציוריות בערים בין. והנופים המדהימים

המרגש במרוקו כולל את כל האתרים שחשוב  הביקור. האותנטיות הקסומה של התושבים
והרגעים , הסיורים היפים ביותר את, את כל השווקים שבהם כדאי לקנות, וכדאי לראות

  .שהופכים את הטיול לחוויה בלתי נשכחת
  

  :מקומותבין שלל המראות הטיול יכלול את ה
   הקסבה,  המאוזוליאום של מוחמד החמישי–רבאט 
    הרובע היהודי–מקנס 

   "מדינה"ה,  בית הקברות והרובע היהודי–פס 
    עיירת הקיט–איפראן 
   בני מלאל
   מע אל פנע'כיכר ג, המלאח,  הקוטביה–מראקש 

   הבירה הכלכלית–קזבלנקה 
 

   רבאט-  תל אביב -  1יום 
נמשיך לאורך חוף האוקיאנוס . לקזבלנקה, ריון ונמריא דרך אירופהנפגש בנמל התעופה בן גו

  .בה נלון, בירת הממלכה, לרבאט האטלנטי עד הגיענו
  

  פס, מקנס, רבאט -  2יום 
נצפה . נטייל בקסבה בעלת שער הכניסה מתקופת שלטון המורים. הבוקר נערוך סיור ברבאט

 5771 - שנהרס ברעידת אדמה בהמפואר ונראה את שרידי המסגד הגדול על ארמון המלך
חסן ונשקיף ( טור)נתרשם ממגדל  ,2 –ובנו חסן ה  5 -ש מוחמד ה "נבקר במאוזוליאום ע.

. העיר סלה הסמוכה לרבאט רג וצופה לעבר-מרחבת המגדל על הגשר החוצה את נהר בורג
ה חי בה, נמשיך בדרכנו למקנס. נבקר בקסבת אודיה הציורית וסמטאותיה הצבועות בכחול

באב אל "השוק הססגוני ואת , נראה את הכיכר המרכזית. בעבר קהילה יהודית חשובה
בסיומו של יום נגיע אל מלוננו . ורחבת השוק ההומה למרגלותיו  השער המהודר–" מנסור
  .בפס

  
  פס -  3יום 

נבקר . ם טרם עלייתו ארצה"בה התגורר הרמב, את היום הזה נקדיש להיכרות וביקורים בפס
בתי המלאכה , המרשימה ונתרשם מהשווקים הססגוניים" מדינה"ב רמון המלךברחבת א

לרובע היהודי ולבית הקברות היהודי  נמשיך. וגילדות העור והאוניברסיטה הקראוונית 
הנערה היהודייה  – המרשים ביותר במרוקו ונפקוד את קברה של הצדקת ללה סוליקה

  .בערב נשוב למלוננו. באב' מה בקינת טהיפיפייה שיהודי מרוקו מזכירים עד היום את ש
  

  מראקש, בני מלאל,  איפראן-  4יום 
נמשיך לבני מלאל עד הגיענו . לאחר ארוחת הבוקר נסע לעיירת הקיט הציורית איפראן

  .בה נלון, "פנינת הדרום" המכונה, למראקש
  

  מראקש -  5יום 
גני , ארמון הבאהיה, נתחיל את סיורנו באתרים ההיסטוריים. יום זה יוקדש לסיור מודרך בעיר

בה גולת ,  הרובע היהודי והעיר העתיקה- המלאח , המסגד הגבוה בעיר - הקוטביה, מנרה
קוראים , כאן מקובצים בצפיפות דוכני מזון. התוססת מע אל פנע' כיכר ג- הכותרת של סיורנו 

 - לבילוי מהנה ( בתשלום( ינים לצאתבערב יוכלו המעוני. מאלפי נחשים ועוד, בקלפים
  . מופע פולקלור ברברי טיפוסי הכולל שתייה- "פנטזייה"ה
  



  
  )יום בחירה( אסאווירה – 6יום 

הנחשבת ליפה ביותר , היא מוגדור, לאסאווירה) בתשלום(המעוניינים יוכלו לנסוע . יום חופשי
 חיים פינטו ומשם לעבר בבית הקברות היהודי בו מצוי קברו של רבי נבקר. בין ערי החוף

ונמל ) הסקאלה(נמשיך למצודה הימית . מדרשו הרובע היהודי המרשים בו נמצא בית
  .בסיומו של יום נשוב למלוננו במראקש. הדייגים

  
   קזבלנקה-  7יום 

העיר העתיקה  , 5- נראה את כיכר מוחמד ה. בירתה הכלכלית של מרוקו, ניסע לקזבלנקה
  .לינה בעיר. מה ועודהטיילת המרשי ,והעיר החדשה

  
  א" ת- קזבלנקה – 8יום 

דרך , נסע לשדה התעופה ונמריא. נשלים את סיורנו בעיר ועוד יוותר לנו זמן לקניות אחרונות
  .א"חזרה לת, יעד ביניים

  
  

י הרשויות "אשר תונפק בנמל התעופה בקזבלנקה וניתנת ע, דרושה אשרת כניסה למרוקו
  ). הטיולכלולה במחיר (המקומיות במרוקו 

  , למרות כל ההסכמים והתנאים הנוחים שנוצרו לקבלת אשרת כניסה לישראלים
  . י שלטונות מרוקו"החברה אחראית לאי מתן אשרה ע אין

    .ת לטיול כמוה כהסכמה להגבלות אלו\הרשמת המטייל
 יש להעביר צילום קריא של הדרכון הישראלי מיד עם ביצוע, לצורך טיפול באשרת הכניסה

  תערוכות ופסטיבלים תיתכן לינה מחוץ לערים הראשיות, כנסים, בתקופת ירידים .נהההזמ
  

 :המחיר כולל
   .טיסות בינלאומיות לפי המסלול

   .מיסי נמל ודלק
   .בתי מלון מדרגת תיירות ראשונה וטובה בחדרים זוגיים

   . חצי פנסיון-כלכלה 
   .ל" בחו לנותני שירותים)טיפים(תשר  .אוטובוס צמוד ממוזג ונוח

   .אשרת כניסה למרוקו
 מלווה קבוצה


