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 בע"ה ובישועתו

 
 "סהרה" מטיילים עם אביזמר

 בשיתוף עם "שקד טורס" 
למרוקו נוסעים עם המומחים 'סהרה'! 

 במרוקו מטיילים עם אביזמר!! 

  38900קיסריה  7תרשיש 

  098607004טלפון: 

 046265189פקס: 
    0522806317טלפון נייד: 

 +21266623751טלפון במרוקו: 
avizemer10@gmail.commail: -E  

   www.maroco.co.il אתר אינטרנט:

  
 דיילנא מרוקוהצעה לטיול ב

 2018סוכות התשע"ט/
 (11לילות )שבים ביום ה  9ימים  10

 - סאפמקנאס, , רבאט ,קזבלנקההמסלול: 
, איפרן, עאזרו, הרי העיר ששמרה על צביונה

פנטזיה , האטלס, יער הארזים והקופים
 ,קאש, איסווירה, סאפי, אל ג'דידה, אזימורבמר

ם, צבעים, שווקי קסבות ועוד ערים, כפרים,
 ות...וריחטעמים 

 
  הטיול בהדרכת:

 אברהם )אבי( אביזמר
 )מומחה למרוקו(   

 )מחנך, סופר והיסטוריון(  
 הרצאה ותדרוך אחרון יערכו לפני הנסיעה

 

 
 
 

 לפרטים והרשמה:
 (0522806317אביזמר )

 (098607004בת שבע )
 )לפי שער $ קניה ביום התשלום(  עלות הנסיעה:

 )טיפים לנותני השירותים במרוקו(  50$+1740$

1890$ 
 290$תוספת ליחיד בחדר )סינגל( 

 לנוסע 100$תוספת לאוכל כשר 
 תשלומים ללא ריבית והצמדה...  2 עד את עלות הנסיעה אפשר לשלם

 

נוסעים!!! וכל  21הוא רק  המקומות בטיולמספר 
 הקודם זוכה...

וזה לא  מרוקו הינה ארץ ענקית,אלחבאב דייאלי... 
 םמשופעת בנופי חדש, כנראה, בעבורכם!!!! והיא גם

צבע ועוצמה, המשאירים  ם מלאיעזי ייםואנוש ייםטבע
עז. קשה להחליט מה מרשים רב ועל המבקר בה רושם 

יותר, ובמה להתחיל את סיפורה של הארץ הזו, אך 
דומני שאין מבקר שלא מתרשם משלל גווניה של מרוקו 

בחרתי  -הבאים לידי ביטוי בכל אחד ממרכיביה, ואכן 
להתחיל ב"מרוקו של צבעים" )ומאוד חבל שאיני יכול 

תחיל את נריחות( וטעמים והסיף להם גם את הלהו
רק  ...ובמגוון האוכלוסיה שבה בנופי הארץ עצמה נומסע

שאנו שוקעים אל מעמקי הממלכה המג'רבית אנו 
מבינים מדוע בחרו אבותינו ואבות אבותינו להשתקע 
פה... לאט לאט תבינו את המושג "סבאר" שפירושו 

ה שאתה יכול סבלנות... שום דבר לא בוער להם. כי מ
 לעשות מחר למה תעשה היום!!!  

 

מרוקו. בתכנית נתנו טיול שלנו... לה מצורף תכניתבהנה 
מספר דגשים: היסטוריה וגיאוגרפיה של מרוקו, 
אנתרפולוגיה, פולקלור, שווקים, צבעים, טעמים 
 26וריחות... וגם זו של היהודים הרבים שחיו בה במשך 

 מאות של שנים
 

בטיול בודד שנוסע איתנו נוסע או  יםנוסעכמו"כ, כל זוג 
-"מרוקו ו של אברהם )אבי( אביזמריקבל את ספרהזה 

או  שעלותו בסטימצקי)בכריכה רכה( המדריך למטייל" 
 במתנה!!!  -ש"ח  149 -בצומת ספרים

הערה: אנו טסים בחברה סדירה! לא צ'רטר.. 
 אנו טסים עם אליטליה...

 
מקבל את הספר כל זוג נוסעים או נוסע בודד 

  " שכתב אביזמרהמדריך למטייל-"מרוקו

 

mailto:avizemer10@gmail.com
http://www.maroco.co.il/
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 2018 סוכותמסלול הטיול למרוקו 

 הערות מסלול הטיול היומי שלנו תאריך 
 ג' ב' א' 
 בוקר. יציאה בטיסת 32שער  - 3מפגש בנתב"ג טרמינל  קזבלנקה 1

רומא, הגעה לקזבלנקה. המתנה בשדה  מוקדמת דרך
התעופה לקבלת אשרות הכניסה )ויזה( חתומה בדרכונים 

 סיור פנורמי בדרך למלוןשלנו... )בבקשה לגלות סבלנות( 
אח"כ ארוחת ערב. והתארגנות במלון לקבלת חדרים.   ,למלון

 לינה בקזה  לאחר הארוחה סיור רגלי למרכז העיר. 

לינה 
בקזבלנקה 

 במלון
פרינס דה 
פריס או 

 * 4דיוואן 

עיר מורחב להיכרות עם הסיור ( אנו יוצאים ל09:00הבוקר ) קזבלנקה  2
הכנסת המפואר  בביתביותר במרוקו. תחילה נבקר  הגדולה

מסגד הגדול של קהילת קזבלנקה 'בית אל', אח"כ נצפה על ה
 כ ובנייתו עלתה 1993בשנת  על הים )חוף מריז'גה( שנבנה

ליון דולר, משם נמשיך לטיילת המרשימה של קזה, מי 850
מפה  הקניון הגדול ביותר באפריקה... -מול'-נבקר ב'מרוקו

דוד המלך' לרובע אנפה היוקרתי וביהכ"נ המפואר '
כיכר מוחמד ב שבשכונה הזו. מכאן לרובע 'מעריף', נעצור

המרשים. כמו"כ נבקר באחד האגפים של ארמון  החמישי
בקזה... אח"כ ביקור במדינה וברובע היהודי של קזה. המלך 

 ...בערב, ארוחת ערב במלון שלנו קליטה במלון וזמן לשווקים
 בקזהאח"כ, למעוניינים, יוצאים לחפלה. לינה 

 

לינה 
בקזבלנקה 

 במלון
פרינס דה 
פריס או 

 * 4דיוואן 
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 קזבלנקה
 

 רבאט
 

 מקנאס

. מזוודות מחוץ לחדרים ויורדים לארוחת 06:30השכמה ב 
זיהוי )חובה!!!( של  08:00. בשעה 07:00בוקר בשעה 

המזוודות בלובי )לפני העמסה באוטובוס( אחר כך נצא 
" )בהזמנת המדריך...( עכשיו מהמלון היישר לאכול "ספנג

 -בירת מרוקו -אנו יכולים לצאת מקזה וניסע צפונה לרבאט
נבקר עיר מלכותית עתיקה, המשלבת בתוכה ישן עם חדש. 

המלך מוחמד השישי,  ברחבת ארמוןה המרכזיים: באתרי
 נטמנובמוזוליאום בו  ונתרשם מהמבוא לארמון, נבקר

"כ נראה את החמישי וחסן השני. כמו המלכים מוחמד
)התאום ל'כותוביה' במראקש וה'חירלדה'  המסגד שרידי

. כמו"כ נסייר 12 -שנבנה במאה ה 'ור חסן'ט בסביליה(
'האודיה' )בה נעשה הפסקה לתה ועוגיות -בקסבה העתיקה

מצאת הנ יעל העיר סאלמרוקניות מיוחדות במינן( ונצפה 
לאוקיינוס  והדלתא שפךועל ה "בורגרג"נהר המעבר ל

למקנאס. קליטה במלון. אחרי אח"כ נוסעים  ...לנטיהאט
 ארוחת ערב סיור אל מרכז העיר מקנאס. לינה במקנאס

 לינה
 מקנאסב

 במלון
 * 5 זאקי
 
 
 

סה"כ אנו 
נוסעים 
 היום 

 ק"מ 300כ 

4  
 מקנאס

 
 פאס
 

 08:00בוקר. בשעה  ארוחת - 07:30. 07:00השכמה בשעה 
)לפני העמסה זיהוי )חובה!!!( של המזוודות בלובי 

סיור ל הבוקר יוצאים יוצאים מהמלון. 08:45באוטובוס( 
נבקר באורוות שבנה הסולטן . מקנאסעם העיר היכרות 

הראשון של השושלת העלאווית, השולטת עד היום במרוקו 
, הסולטן מולאי איסמעיל, ברובע היהודי, בכיכר 1672מאז 

צור, באב אל מנ-להדים שבמרכזו השער היפה ביותר במרוקו
כן נבקר בשוק התבלינים, הזיתים והעוגיות המיוחד 
והמקורה. במידה ויתאפשר נתארח בקהילה היהודית של 

אח"כ נוסעים לפאס... ומיד יוצאים לבקר בעיר מקנאס. 
יוקדש לעיר ברובו  העתיקה ביותר במרוקו.. את יתרת היום

פאס. הסיור יחולק לכמה  -השלישית בגודלה במרוקו 
 במאה נוסדה אשר ,פאס בעיר חיל את הסיורחלקים... נת
 ביותר בערים העתיקה לעיר ( ונחשבת789השמינית )

היא גם גם הוכרזה ע"י אונסקו  .בעולם שנשתמרו הקיסריות
 מושבו כמקום ומוכרת הייתה כאתר מורשת עולמית. פאס

בבית  ם. נבקר"הרמב -של גדול היהודים בכל הזמנים 
 שנתקדשה הנערה נטמנה בו העלמין היהודי הייחודי

 לכל היהודים ומופת לאות שהפכה דמות -סוליקה הצדקת 
שנים  17להורג, והיא בת  הוצאתה במרוקו. אנו נספר על

רובע בו גרו כ  (העתיק הרובע) היהודי במלאח נסייר. בלבד
ספרד. כן נבקר ב  מגורשי התגוררו בו יהודים, וברחוב 40.000

 ארמון לרחבת כ נמשיךביהכ"נ של משפ' אבן דנאן. אח"
 העיר את המייצגת (העתיקה העיר) ולמדינה המלוכה
 בסמטאותיה נסייר .הביניים ימי של הטיפוסית הערבית

נצפה על הבית של גדול  ,הצרים ובמבוכים הרבים שבה
היהודים, שעליו נאמר 'ממשה ועד משה לא קם כמשה', 
ונספר את סיפורו המדהים של היהודי החשוב הזה.. במדינה 

 המלאכה בעלי ובשאר הבורסקאים עבודת על נצפה
 צביעת ,נפחים :המסורתית, כמו אומנותם את השומרים

ס אל ועוד. עוד נטפ נחושת רקעי ,העץ חרשי ,צמר ועורות
לצפות על העיר העתיקה. המבצר הדרומי או הצפוני ע"מ 

סע יאחה"צ, אם נספיק, למעוניינים, אפשר שנאח"כ נבקר. 
למעיינות התרמיים המדהימים שנמצאים בכפר מולאי 

סע ביום ינ , אולי,יעקוב לכשעתיים של רוגע. אם לא נספיק
   לינה בפאס בבוקר. ראשון

סה"כ אנו 
נוסעים 
 היום 

 ק"מ 60כ 
 
 
 
 

 לינה
 בפאס
 במלון
פיק 

אלבטרוס 
* )שרתון( 5

 *5או רמדה 
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5  
 פאס

 

. למעוניינים אנו הולכים השכמהאין  היום יום שבת..
ארוחת לביהכ"נ לפגוש את היהודים בקהילה של פאס... 

על  המלוןלובי . יוצאים מ11:30ב  .10:00ועד  07:00 מ בוקר
ביה"ס למלאכות מרוקניות מסורתיות )מדרסה -במנת לבקר 

ארוחת צהריים  15:00ב  סנעיה מרוקייה תאקלידיה..(.
בערב, יציאה משותפת, בהזמנת במלון... אחה"צ זמן חופשי. 

המשרד, לערב  פולקלור האופייני לפאס והרי הריף... לינה 
   בפאס

 

 לינה
 בפאס
 במלון
פיק 

אלבטרוס 
* )שרתון( 5

 *5או רמדה 
 
 

6  
 איפרן

 
 מראקש

'איפרן'  נעבורבדרך , מראקשל היום ניסעפאס ונעזוב את 
)העיר היפה ביותר במרוקו, לדעתי( ה נצפה על מונומנט 
האריה ונעשה הפסקה ב 'פטיסרי' )בית מאפה( יחודי 

טון ונספר  5למקום ונצפה על מונומנט האריה שמשקלו כ 
נחבור לדרך את הסיפור של האומן שפיסל אותו... אח"כ 

קליטה  העיר האדומה... –המהירה, ואחה"צ נגיע למראקש 
לסיור פנורמי לילי לאחר א. ערב, למעוניינים, יציאה במלון. 

במראקש וביקור בכיכר ג'מע אל פנה... למלון נשוב מאוחר. 
 לינה במראקש

 

לינה 
 במראקש

במלון ריאד 
מוגדור 

 *4 קסבה
 

סה"כ אנו 
נוסעים 

 370היום כ 
 ק"מ

7   
 מראקש

בדיוק  09:00בוקר. ב  ארוחת 07:30ב  .07:00השכמה ב 
העיר השניה  –היום יוקדש לעיר מראקש  יוצאים מהמלון.

גני 'נבקר בבעיר מראקש.  בגודלה במרוקו. נתחיל את הסיור
ששימש מקום לירידי  'מסגד הכותביהעל ', נצפה 'המנרה

נבקר במלאח  .'יעקוב אל מנסורהסולטן 'סופרים, אותו בנה 
, 'עג'מה'סלאת ל'בביהכ"נ -ו יהודים 20.000בו גרו כ 

', שבנה הווזיר סי מוחמד בן מוסא. היהאב-'אלבארמון ו
בכיכר המרכזית ובשוק הגדול  יהיה זמן חופשיכמו"כ 

לינה 
 במראקש

במלון ריאד 
מוגדור 

 *4 קסבה



5 
כיכר ששימשה מקום -'פנה-ג'מע אל'חנויות( של  10.000)

 המופלאה הזו של העיר מדהיםשם הקצב הו להוצאה להורג
, הרבים מזוןהבדוכני  וזה ניכר צמתו,ובא לידי ביטוי במלוא ע

מופעי רחוב של להטוטנים, אקרובטים, מאלפי קופים, 
כמו"כ נשמע  נחשים, מגלי עתידות, קוסמים, לוחשים ועוד.

אחהה"צ אם יתאפשר הרצאה על צמחי מרפא בעברית... 
ניסע לעמק האוריקה או זמן חופשי בשוק של מראקש...  

פולקלור  במלון, למעוניינים, אנו יוצאים לערב ערבא.  אחרל
של שלוחים )שבטים ברבריים( האופייני להרי האטלס 

'פנטזיה של עלי בן פלאח'. למלון נשוב לקראת  - ומראקש
 חצות... לינה במרקש

 
 מראקש 8

 
 איסווירה

 
 סאפי

יוצאים  07:45. 07:00בוקר ב . ארוחת 06:30השכמה ב 
היום נוסעים לבקר בשתי ערי . לאחר זיהוי מזוודות מהמלון

נמל פורטוגזיות יפות ביותר.. תחילה נבקר באיסאווירה, 
נחשף לעץ הארגן ונבקר במפעל שבו מפיקים את השמן היקר 

-ביותר בעולם.. אח"כ נבקר בנמל, במדינה, בסקאלה ו 
רתיות, במיוחד עיבוד של ביה"ס למלאכות מרוקניות מסו

כסף לתכשיטים ועיבוד של עץ הערער... בסיום הביקור פה 
נסע צפונה לעיר סאפי.. סאפי זו עיר נמל שעיקר פרנסת על 
תעשיית הקרמיקה המדהימה שיש בה... אם נגיע בזמן 
נבקר במוזיאון הלאומי לקרמיקה, וגם באזור המפעלים 

מוצב טאז'ין  ובכיכר מוחמד החמישי שבמרכזה של הכיר
וולאד בני  7טון.. ובמונומנט היהודי של  2במשקל של כ 

 זמירו... קליטה במלון. א. ערב במלון. לינה בסאפי

 

לינה 
בסאפי 
במלון 

אטלנטיק 
 *4פנורמה 

 
סה"כ אנו 

נוסעים 
 290היום כ 
 ק"מ
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9  
 סאפי

 אל ג'דידה
 אזימור

 קזבלנקה

בדיוק  09:00בוקר. ב  ארוחת 07:30ב  .07:00השכמה ב 
בדרך נבקר  הבוקר נוסעים לקזבלנקה.. יוצאים מהמלון.

בכמה ערים. תחילה נשלים, במידה וצריך, את הביקור 
 בסאפי.. אח"כ נוסעים לאל ג'דידה, אזימור וקזה...

עם ההגעה לקזה נשוב למדינה ולשוק.. אח"כ קליטה במלון. 
ב ארוחת ערב במלון, ולאחריה למעוניינים סיור לילי רכו

 בקזה... לינה בקזה

לינה 
בקזבלנקה 

 במלון
פרינס דה 
פריס או 

 * 4דיוואן 
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 קזבלנקה

 נתב"ג

טיסה לרומא. הגעה  השכמה בהתאם ל לו"ז הטיסה...
 02:50ואח"כ טיסה לנתב"ג. לארץ נגיע לקרת  לרומא בערב,

 בע"ה ובישועתו... ביום שני

 

לינה ב בית 
* דה 10

 לקס

 
 

 רשימת בתי המלון שאנו מציעים או דומים להם ברמתם!!!
 

* Prince du Paris hotel or Diwan hotel in Casablanca 4**** 

 

* Ramada hotel in Tangir 4**** 

 

* Pikalbatros (Sheraton) hotel or Ramada hotel in fes 5*****       

 

* Ryad Mogador Kasba hotel in Marrakech 4****  

 

*Zaki hotel in Meknes 5***** 

 !!!המיוחדים של "סהרה 11
 המדריך שלנו הוא הוותיק והמנוסה ביותר בהדרכת טיולים במרוקו, טוניס וספרד!!! (1

  האוריקה... –"היהודי" ביקור בעמק  (2

ל משפ' צאירוח אצל משפ' מוסלמית בפאס ואצל משפ' ברברית בעמק האוריקה... יתכן ביקור גם א (3
 יהודי...מרכז או  יהודית

 כניסה ליער הקופים באזור עאזרו... (4

 ש' ביממה בארץ ובטיול... 24/24שירות  (5

 באהייה במראקש-אלביקור בארמון  (6

 הצעה לביקור במעיינות התרמיים, המדהימים, בכפר מולאי יעקוב".... (7

 ...בילויים בערבים בהשתתפות הצוות המקצועיאפשרות  (8

 מדהים!!. או אגדיר הצעה ללכת לחמאם מרוקני בקזה (9

 ביקור מקיף במראקש, פאס ומקנאס... (10

 אביזמר –המדריך למטייל" שכתב וערך המדריך שחנו  –כל נוסע מקבל את הספר "מרוקו  (11
 

 
 

 נסיעה טובה ומוצלחת..
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 טיסה נעימה ושיבה הביתה לשלום...
 נא לפנות אליי בכל שאלה ובקשה..

 אברהם )אבי( אביזמר
0522806317 

 במרוקו( )טלפון 013212666623751

 כולל:המחיר 
ומקנאס *. המלון בפאס 4 *אכסון בבתי מלון בדרגת תיירות ראשונה !!!טיסות בחברת תעופה סדירה *

  * 5ברמה של 
 . כל האירוח בבתי המלון הוא על בסיס חצי פנסיון*

 (של המלון!!! ו/או בופה )מזנון חופשי מניואמצע השבוע מבוססות על ב*הארוחות 
 * אנו לא מספקים כלים חד פעמיים!!!...  
  כולו )צמוד(  אוטובוס/מיניבוס תיירים )בהתאם לגודל הקבוצה( ובו מיזוג אויר למשך הטיול *
 מומחה למרוקו )אביזמר( -מדריך ישראלי  *
  ...על פי מסלול הטיול שאנו מבקרים!!! כניסות לכל האתרים * 

 ית... ים, נסיעות והעברות בהתאם לתכנ*טיול
 יזה ועלות רכישת הבולים הנלווים אליה... ולמרוקו, הנפקת הו)ויזה(  טיפול בקבלת אשרת כניסה *

 כל המיסים למינם, מיסי נמל, מיסי דלק  * 
 דמי רישום...... * 
 ערב פולקלור אחד בעיר פאס בהזמנת המשרד * 
 
 המחיר אינו כולל: 
 ...ביטוח רפואי ומטען *
ובקזבלנקה,  ערב פולקלור באגדירבמראקש,  חפלות, מועדונים, ערב פולקלורבילויים בערבים, כגון:  *

, חמאם בקזבלנקה נסיעה וכניסה למרחצאות התרמיים )מים חמים(  בכפר "מולאי יעקוב" שליד פאס
  ו/או באגדיר

 או "יש אפשרות"... כן כל מה שמצוין "למעוניינים"כמו  *
 ולמדריך הישראלי.. לטבחית, * טיפים לנהגים

 
 

 מומלץ לעשות ביטוח ביטול מכל סיבה שהיא!!! :דמי ביטול
  יום לפני הנסיעה 30מיום ההרשמה ועד  250$*  
 ועוד מחיר הכרטיס.. ,ימים לפני הנסיעה 7יום ועד  20מ  750$*  
 ועוד מחיר הכרטיס.. ,ימים ועד מועד היציאה 6מ  1000$*  
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