
  ימים8 – הערים האימפריאליות – מרוקומאורגן ב
  

יחד עם הקדמה והפתיחות , תפארת העבר האוריינטלי . מרוקו היא ממלכה בעלת קסם מיוחד
. הטעמים והנופים המדהימים, הריחות, הערים המלכותיות נחווה ונרגיש את הצבעים בין. למערב

גוניים נחוש את האותנטיות הקסומה של השווקים האותנטיים והסס, הקסבות הציוריות בערים בין
את כל השווקים , המרגש במרוקו כולל את כל האתרים שחשוב וכדאי לראות הביקור. התושבים

  .והרגעים שהופכים את הטיול לחוויה בלתי נשכחת, הסיורים היפים ביותר את, שבהם כדאי לקנות
  

  קזבלנקה -  אביב תל -  1יום 
עם ההגעה נערוך סיור . שוכנת על שפת האוקיאנוס האטלנטיג ונטוס לקזבלנקה ה"ניפגש בנתב

פנורמי שיכלול את השדרות הרחבות של העיר והמבנים המרשימים זכר לשלטון הקולניונאלי הארוך 
" אנפה"ו" עין דיאב"נרד לסיור רגלי בכיכר היונים ולא נחמיץ את שכונות הפאר . שהותיר את חותמו

 . קזבלנקה זכר לתקופה המפוארת של קהילת העירנבקר בבית הכנסת הגדול של יהודי

  מקנס - רבט  -  2יום 
את סיורנו . לאחר ארוחת הבוקר נשלים את סיורנו בעיר הציורית ונמשיך לרבט עיר הבירה של מרוקו

נמשיך לביקור . נתחיל מתצפית על ארמונו של מלך מרוקו נמשיך לביקור במוזילאום של מלכי מרוקו
בגמר הסיור נמשיך לעיר מקנס . ויה על צוק והנוף הנשקף ממנה פשוט מרתקהבנ" אודייה"בקסבה 

" הורדוס של מרוקו" על ידי הסולטן מולאי איסמאיל המכונה 17עיר עתיקה ומיוחדת שנבנתה במאה ה
נבקר בשוק התבלינים ונטעם מהעוגות . לא נחמיץ את מחסני התבואה והאורוות של הסולטאן

 .המרוקאיות

  פס -  3יום 
את סיפורי אלף . חר ארוחת הבוקר נצא לסיור קסום בעיר הקיסרית הנחשבת מהעתיקות בעולםלא

את ביקורנו נתחיל ממרכזה העתיק של העיר בלב שלל הסמטאות . לילה ולילה סיפרו בה ועליה
" ללה סוליקה"הרובע היהודי העתיק נבקר באתר הקבורה של " מלאח"הצרות והציוריות שוכן לו ה

נמשיך למעין מסע בזמן לאומני עבודת היד . שהפכה דמות ומופת ליהדות מרוקואישה צדיקה 
  . העתיקה מהבורסקאים עד לחרשי העץ ושלל אומניות מהזמן הקדום ועד עצם היום הזה

  )לא להחמיץ (בערב ניתן לצאת בתשלום נפרד לערב פולקלור כולל טכס חינה מסורתי
  

  עין אסרדון -  בני מילל - איפראן – 4יום 
) מכונה שוויץ של מרוקו(לאחר ארוחת הבוקר נצא אל איפראן עיר תיירות וקייט אתר הסקי של מרוקו 

נצעד לשפתו של האגם ולא נחמיץ , עם ההגעה נערוך סיור בעיר נצפה בארמון החורף של מלך מרוקו
בגמר הסיור נמשיך דרך כפרי הברברים עם עתיק ומיוחד שחי . את פסל האריה סמלה של העיר

נערוך סיור במקום כולל טראק מיוחד בינות " עין אסרדון"נבקר בשמורת הטבע . באזור אלפי שנים
  .בגמר הסיור נמשיך ללינה באזור. למפלי המים

  
  מפלי אוזוד - בין אלווידאן - אפורר – 5יום 

נתחיל מביקור בגני המנרה אשר שמשו בעבר . לאחר ארוחת הבוקר נצא לעיר המדהימה מרקש
פאר היצירה של , נמשיך לביקור על ארמון בהייה ששמו כן הוא. י השתייה של העירכמאגר מ

המוראביטון בשלטונם במקום ומסמל יותר מכל את צביונה של מרקש המהווה מפגש בין צפון 
נמשיך לשוק הססגוני ולא נחמיץ את המלאח העתיק של יהודי העיר . אפריקה לאפריקה השחורה

נבקר בבית הכנסת העתיק שריד לקהילת ". חיים בן עטר"ונצפה בצבע הירוק והעז המסמל את רבי 
בערב המעוניינים יוכלו לצאת בשלום נפרד לפנטזיה . אנדלוסיה שמספרד שהתיישבה במקום

כיד הדמיון המזרחי לא . לוב סוסים אקרובטיקה ועודהמפורסמת שהוא מופע פולקלור ברברי בשי
  !!!!להחמיץ

  
  מרקש -  6יום 

נתחיל מביקור בגני המנרה אשר שמשו בעבר . לאחר ארוחת הבוקר נצא לעיר המדהימה מרקש
פאר היצירה של , נמשיך לביקור על ארמון בהייה ששמו כן הוא. כמאגר מי השתייה של העיר

מסמל יותר מכל את צביונה של מרקש המהווה מפגש בין צפון המוראביטון בשלטונם במקום ו
נמשיך לשוק הססגוני ולא נחמיץ את המלאח העתיק של יהודי העיר . אפריקה לאפריקה השחורה

נבקר בבית הכנסת העתיק שריד לקהילת ". חיים בן עטר"ונצפה בצבע הירוק והעז המסמל את רבי 
מעוניינים יוכלו לצאת בשלום נפרד לפנטזיה בערב ה. אנדלוסיה שמספרד שהתיישבה במקום



לא  כיד הדמיון המזרחי . המפורסמת שהוא מופע פולקלור ברברי בשילוב סוסים אקרובטיקה ועוד
  !להחמיץ

  
  

  )מוגדור אסווירה( יום חופשי – 7יום 
יל את טיולנו נתח. המעוניינים יוכלו בתשלום נפרד לצאת ליום טיול לאוקיאנוס האטלנטי. יום חופשי

. מפורסמת בסגנון המונוליטי הפורטוגזי, אחת מהערים העתיקות השוכנות באזור, בעיר אסווירה
נבקר במצודה . נסייר במתחם הקבר של רבי חיים פינטו ונמשיך לשווקים הססגוניים של העיר

לא נחמיץ ביקור במפעל שמן . הפורטוגזית השולטת על העיר אשר ממנה הכניסה לנמל מהים
 !!!!!ום יפה ומומלץ במיוחדי". הארגן"
  

  א" ת- עמק האוריקה – 8יום 
המשמש , באזור הרי האטלס, לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעמק האוריקה השופע ירק ומים

משם נעלה אל כפרי . נבקר בבית ברברי ונתרשם מצורת החיים בכפרים. למפלט בקיץ לתושבי מרקש
בתום . הפנינה של האטלס הגבוה, יירות התלויותמשם אל השוק הברברי המקומי ואל הע, ברברים

  .אביב-הסיור נמשיך לשדה התעופה לטיסה לתל
  

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

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

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

  שיותתערוכות ופסטיבלים תיתכן לינה מחוץ לערים הרא, כנסים, בתקופת ירידים .ההזמנה
  

 :המחיר כולל
 )א או להיפך"ת–מרקש/קזבלנקה–א"ת(כרטיס טיסה בטיסות שכר 

  במלון ברמת תיירות טובה או ראשונה: אכסון
 חצי פנסיון: כלכלה

 אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע התוכנית
 ביקורים וסיורים כמפורט במסלול

 מלווה קבוצה ישראלי מצוות השטיח המעופף
 חון ודמי רישוםהיטל ביט, מס נמל

  אשרת כניסה
  

 :כוללאינו המחיר 
  מטען/ ביטוח רפואי

  י חברות התעופה''התייקרות דלק מעת לעת כפי שיפורסם ע
  .הוצאות אישיות

 תשר למדריך הישראלי


