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טיולים מאורגניםאפריקה

מרוקו היא ארץ של ניגודים: רכסים ירוקים ומושלגים עשירים במעיינות ובמפלי מים, לצד מדבר אין סופי של דיונות חול עצומות; ערים מודרניות

עם רבי קומות ומרכזי קניות, לצד קסבות עתיקות עשויות בוץ; אנשי עסקים מעונבים במכוניות פאר, לצד קוסמים ומשביעי נחשים בעגלות עץ

חורקות.

מסע מהרי האטלס התיכון, המאופיינים במצוקים פראיים, דרך נופי הירח הזהובים ושבטי הברברים של מדבר סהרה, אל הערים האימפרליות

והשווקים הססגוניים המפורסמים של מרוקו. 

אתם מוזמנים להצטרף אלינו לחוויה מיוחדת במינה, המשלבת טבע, מדבר, מפגש מרתק עם תושבים מקומיים, צבעים, ריחות וטעמים.

מסלול הטיול

טיול למרוקו בטיסה ישירה - �� ימים - מהרי האטלס למדבר
סהרה

�� ימים � �� לילות

למה עם הגיאוגרפית?
טיסות ישירות

ימי סיור מקיפים ברבאט, מקנס, פאס, אסווירה ומרקש

לינה במאהל ברברי בלב המדבר – חוויה ייחודית!

יום טיול בגי’פים אל מעבר ההרים הגבוה במרוקו

יום טיול בג’יפים אל כפרי האטלס הגבוה

טיול גמלים במדבר

טיול פרדות באימליל

ביקור באתר הארכאולוגי וולובוליס

� ארוחות במסעדות מעולות במרקש

כלכלה על בסיס חצי פנסיון

מדריכים מעולים ומנוסים

קבוצה קטנה – �� עד �� מטיילים

ת"א - קזבלנקה
נצא בטיסת רויאל אייר מרוקו ישירה אל עבר קזבלנקה. נגיע בשעת צהריים. לאחר קבלת אשרות הכניסה, נצא לסיור פנורמי

בקזבלקה וניסע אל המלון, בו נאכל ארוחה קלילה ונישן הלילה.

יום �

רבאט - קזבלנקה � יום
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קזבלנקה  רבאט
לאחר ארוחת הבוקר ניסע אל העיר רבאט, בירת מרוקו. העיר נקראת על שם רבט = מצודה. שמה נגזר מתולדותיה, כיוון

שמצודתה העתיקה הייתה בסיס היציאה של כוחות שושלת המוואחידון במאה ה-�� למלחמותיהם בספרד. בהגעה נצפה

במקום מושב המלך והפרלמנט, נעצור לצד ארמון המלך מוחמד השישי, נבקר במאוזוליאום של סבו, מוחמד החמישי, ושל

אביו, חסן השני. נראה את שרידי המסגד הגדול שנבנה במאה ה-��, ונטייל במבצר אודאיה המרשים, היושב על גדות נהר

הבו-רגג. נשתה תה מרוקאי במרפסת הצופה על הנהר והאוקיינוס האטלנטי.

ום �

רבאט - מקנס - וולוביליס - פאס
נצא היום אל העיר מקנס, העיר החמישית בגודלה במרוקו ואחת מארבעת הערים המלכותיות. נצא לסיור רגלי בעיר ובשוק

המקורה והססגוני. נמשיך בנסיעה קצרה אל האתר הארכיאולוגי וולוביליס, עיר רומית עתיקה שהוכרזה כאתר מורשת

עולמית. שרידי העיר הם עדות מרשימה  למרכז מנהלי חשוב של האימפריה הרומית מהמאה השנייה והשלישית. בתום הסיור

נמשיך לעבר העיר פאס, בירתה הדתית והתרבותית של מרוקו, אליה נגיע בשעות הערב.

יום �

פאס
יום סיור רגלי בסמטאותיה הצרות של פאס. תחילת היום במלאח היהודי ובית הקברות השוכן בסמוך לארמון. ניכנס דרך שער

באב בו-ג’לוד (“השער הכחול”), הוא שער החיילים, אל נבכי העיר העתיקה. נצפה בבעלי מלאכה רבים השומרים על מסורת

האומנות העתיקה של מלאכתם. נצפה בביתו של הרמב”ם, נמשיך לשוק הבורסקאים ונסיים בתצפית מרהיבה עם שקיעה.

יום �

פאס - איפראן - ארפוד - חולות מרזוגה
נקדים לצאת דרומה, לאיפראן (����I) – עיירת קיט במרום הרי האטלס התיכון. ניסע דרך יער ארזים, נעבור ליד כפרי רועים

נוודים ונגלוש אל שולי הסהרה. ניסע בדרך נופית דרך קניון נהר הזיז. באזור א-רשידייה נפגוש לראשונה בנופים של נאות

המדבר: קסבות בנויות מלבני בוץ זרועות בין דקלים לאורך הנהר זיז. לפנות ערב נגיע אל העיירה ארפוד (�����E), בלב נווה

המדבר תפיללת. משם נצא בג’יפים לטיול שקיעה אל דיונות החול של המדבר. 

.(M�������) נלון במאהל ּבֶרּבֶרי באזור דיונת מרזוגה

יום �

מדבר סהרה - קניון טודרה
נקום השכם לטיול זריחה רגלי בדיונה הגדולה. ניפרד מהסהרה וניסע לעמק הטודרה, שם נעלה עד לקניון המרשים במצוקיו

הזקופים.

יום �

עמק הדאדס - ווארזאזאת
בשעות הבוקר נעלה עם האוטובוס בערוץ קניון הדאדס, הידוע בכינויו “עמק אלף הקסבות”, ובו כפרים ובוסתנים. נצפה

בתופעות גאולוגיות מרשימות, נטייל רגלית בשעות הצהריים ונמשיך לביקור בעיירה קלעת מגונה, מרכז פסטיבל הוורדים.

ניסע אל ווארזאזת ללינה.

יום �

ווארזאזאת - קסבת טלווית - מרקש
היום נתנהל בג’יפים נהוגים ע”י נהגים מקומיים. בבוקר ניסע אל קניון וואדי וואנילה, עד לקסבת טלווית. נעצור לארוחת צהרים

בקסבה, ומשם ניסע למעבר ההרים טיזין-טיצ’קה, מעבר הרכב הגבוה במרוקו (���,� מטרים), שם נפגוש באוטובוס ונרד עד

למרקש, “פנינת הדרום”.

יום �

מרקש, העיר האדומה
את היום כולו נקדיש להיכרות עם העיר מרקש. נבקר בגני מנרה, מסגד הכותוביה וברובע היהודי, המלאח. נסייר בינות לדוכנים

של השוק הגדול, ונצפה בבעלי המלאכה הרבים שבו: חרשי הברזל, צובעי הצמר, מעבדי העורות ובעלי מלאכה מסורתיים רבים

אחרים. נמשיך אל כיכר ג’מא אל פנא, הכיכר הססגונית המפורסמת של העיר, בה מתקבצים כל ערב בעלי דוכני המזון, קוראי

הקלפים, מספרי המעשיות, מרקידי הנחשים, עוקרי השיניים ועוד רבים נוספים. את ארוחת הערב נאכל במסעדה מקומית.

יום �

טיול ג'יפים אל הכפר אימליל
ניפרד ממרקש ונצא בג’יפים אל לב האטלס הגבוה, דרך כפרים ּבֶרּבֶרים שבתיהם בנויים באופן ציורי מאוד. התושבים

מתפרנסים מגידול פירות וירקות בערוגות מושקות. גם קדרים רבים עובדים כאן ומוכרים את תוצרתם בשולי הדרכים. נבקר

בכפר הּבֶרּבֶרי אימליל (����I), ונרכב על פרדות לביקור באזור ההררי היפה.

יום ��

אסווירה - מרקש
בבוקר נפגוש שוב את האוטובוס וניסע מערבה, לאסווירה (��������E), שלחופו של האוקיאנוס האטלנטי, המכונה גם מוגדור

(�������M). עיר לבנה שחלונותיה כחולים, מוקפת חומה שצבעה חום-אדמדם. מצודת בית הסוהר והקרנטינה הישנה

לחוזרים ממכה ניצבת על אי סלעי קטן מול העיר. נסייר בעיר העתיקה, בשווקים ובבתי המלאכה המקומיים, ברובע היהודי

ובבית הקברות היהודי יוצא הדופן. אחר צהריים נחזור למרקש, נאכל ארוחת ערב ונתארגן ליום נוסף.

יום ��

מרקש - קזבלנקה - תל אביב ימים 
�� ��
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תאריכי יציאה ומחירים

הערותסטטוסמחיר לאדם בחדר זוגיימיםמדריךתאריכים

בסיס
מיסי

נמל

מחיר

כולל

רותי

מילר
��$�,���

טיסות רויאל מרוקו בקו

קזבלנקה

טליה

אבר
��$�,���

טיסות רויאל מרוקו בקו

קזבלנקה

טליה

אבר
��$�,���

טיסות רויאל מרוקו בקו

קזבלנקה

יפורסם

בהמשך
טיסות ארקיע בקו מרקש���,�$��

שחר

אבוטבול
טיסות אל על בקו מרקש���,�$��

יפורסם

בהמשך
��$�,���

טיסות רויאל מרוקו בקו

קזבלנקה

טליה

אבר
��$�,���

טיסות רויאל מרוקו בקו

קזבלנקה

רותי

מילר
��$�,���

טיסות רויאל מרוקו בקו

קזבלנקה

טליה

אבר
��$�,���

טיסות רויאל מרוקו בקו

קזבלנקה

נצא לסיורים אחרונים במרקש ולאחר מכן ניסע אל קזבלנקה. נאכל ארוחת ערב מוקדמת וניסע לשדה התעופה לטיסה ישירה

חזרה לתל אביב. נחיתה בבוקר היום ה-�� לטיול.

��-��

��.��.����.��.��

��.��.����.��.��

��.��.����.��.��

��.��.����.��.��

��.��.����.��.��

��.��.����.��.��

��.��.����.��.��

��.��.����.��.��

��.��.����.��.��

מחיר הטיול כולל
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מחיר הטיול אינו כולל

טיסה בינלאומית ישירות של חברת אל על�ארקיע�רויאל אייר מרוקו.

 לינה: בבתי מלון ברמה גבוהה.

 לילה אחד במאהל ברברי ברמה טובה.

 כלכלה: חצי פנסיון (ארוחות בוקר וערב).

 במרקש – � מסעדות מעולות ומגוונות.

טיול גמלים במדבר.

טיול פרדות באימליל.

ביקור באתר הארכאולוגי וולובוליס.

כניסות לאתרים כמפורט במסלול הטיול.

מדריך מצוות החברה הגיאוגרפית.

אשרת כניסה.

אוטובוס תיירים נוח וממוזג � טיולי ג’יפים כמצויין במסלול.

פגישה מקדימה טרם יציאת הטיול.

מדריכים מקומיים בפאס ומראקש.

תשר לנותני השירות המקומיים: נהגים, סבלים, מלצרים, מדריכים מקומיים.

הוצאות שתייה קלה וחריפה.

הוצאות אישיות.

ביטוח נסיעות ומטען.

הערות למחיר

המחיר מבוסס על מטייל בחדר זוגי.
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הערות כלליות ואשרת כניסה

אשרת כניסה למרוקו

כל מטייל בעל דרכון ישראלי מחויב באשרת כניסה למרוקו. את האשרה יש להוציא כחודשיים מראש.

תוספת לחדר יחיד: תפורסם בהמשך

המחיר למינימום �� מטיילים.

מחיר בסיס: המחיר כולל שירותי קרקע, טיסות, מע”מ ותשר.

מיסי נמל: המחיר כולל היטלי בטחון ולדק הנגבים בארץ.

מיסי הנמל והיטלי בטחון ודלק עשויים להשתנות בהתאם לעדכונים שמתקבלים מחברות התעופה.

עדכון המיסים וההיטלים יתבצע עם הנפקתם בפועל של כרטיסי הטיסה (עד כמה ימים לפני יציאת הטיול).

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלולי הטיול בשל אילוצים כגון: שעות אור, מזג אוויר, החלטת המדריך בשטח וכו’.

יש להצטייד בדרכון בתוקף לחצי שנה לפחות וב- � דפים ריקים לפחות בדרכון.

כדאי להצטייד בביטוח רפואי המתאים לסוג טיול זה.

שינוי מועד הטיסה מוגבל  ואפשרי בהתאם לחוקי חברות התעופה.

יש לזכור שבחלקים במרוקו רמת השירות והאירוח איטיים ואינם בסטנדרט אירופאי – יחד עם זאת נעשה כל מאמץ לבחור רמת שירותים

גבוהה.

יש הליכות ברמת קושי בינונית בטיול.

מרגע הרשמה לטיול אין להוציא דרכון חדש או לשנותו. כל שינוי בויזה יהיה בעלות כספית.

על מנת להסדיר את הוצאת אשרת הכניסה יש להעביר למשרדי החברה הגאוגרפית:

דרכון  + צילום דרכון.

צילום ת.ז + ספח

צילום הארכת הדרכון (במידת הצורך).

טופס בקשה לוויזה מלא חתום על ידכם (כתב ברור וקריא וללא מחיקות מיותרות).

� תמונות פספורט עדכניות

תעודת מתחסן

תנאי תשלום ודמי ביטול

דמי ביטול 
על אף האמור בסעיף תנאי הביטול הכלליים המופיעים בעמוד התנאים הכללי, יחולו תנאי הביטול הבאים, הנובעים מתנאי הביטול אצל

נותני השירותים מחוץ לישראל:

מקדמה בסך ���$ למטייל.

יתרת התשלום תחויב �� ימי עסקים לפני היציאה.

מרגע ההזמנה ועד �� ימי עבודה: ��� דמי ביטול מעלות שירותי הקרקע ודמי ביטול המונהגים על ידי חברת התעופה.

מ-�� ימי עבודה ועד מועד היציאה: דמי ביטול בסך ���� מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי אשרה (באם הוצאה), דמי ביטול

טיסה המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.
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