בשיתוף רוח הפקות
מרוקו הקסומה

המומחים בטיולים למרוקו!!
יציאה  06/11/2016חזרה 17/11/2016/
מחיר הטיול  $1990לאדם בחדר זוגי  -תוספת לחדר סינגל $380
 טיסות בחברות סדירות .
 בתי מלון  -בדרגה  4ו  5כוכבים
 כלכלה ע"ב חצי פנסיון בוקר וערב  2 +ארוחות כמפורט
 אשרת כניסה למרוקו.
 כניסות לאתרים בהתאם למסלול הטיול.
 מדריך ישראלי חנן דור מומחה למרוקו.
 ליווי אירגוני -חנה הייזלר
 ג'יפים בסהרה בחולות מרזוגה.
 חפלה בפס כולל משקה ראשון.
 פנטזיה במראקש כולל ארוחת ערב.גכ
 ביקור במסגד חסן השני בקזבלנקה.
 ג'יפים באטלס הגבוה כולל ארוחת צהרים
 ביקור בגן מג'וראל במרקש
 2 בקבוקי מים ליום לאדם
 אוטובוס תיירים צמוד.
 טיפים לנותני השירותים  :סבלים וחדרי אוכל  -לא כולל למדריך.
 מפגש קבוצה לפני הנסיעה.
 המחיר מבוסס על  30משלמים
המחיר אינו כולל:
ביטוח אישי רפואי ומטען.
הערות:
אשרת הכניסה למרוקו ניתנות ע"י הרשויות המרוקאיות והיא תונפק בהגעה לשדה התעופה במרוקו .במידה ומסיבה כל שהיא
לא תאושר כניסתו של אחד הנוסעים  ,לא תהיה חברת רימון טיולים אחראית לכך ולנוסע יוחזרו כל הכספים ששילם עבור הטיול
למעט כרטיסי הטיסה ,מסי נמל והשירותים שנוצלו.
כפוף לתנאים והרשמה של חברת רימון טיולים.
ייתכנו שינויים במחירי הטיסות כתוצאה מעליה במחירי הדלק.
יתכנו שינויים בסדר המסלול אך לא בתוכנו.

טיול ייחודי ומקיף בתוכנית מלאה ובעלת תכנים...

טיול איכותי בתוכנית מלאה מעניינת ובעלת תכנים ללא ימים חופשיים .הסיורים כוללים אזורי נופים מדהימים
בצפון מרוקו ,בהרי האטלס ,ברכסים ירוקים ובכפרים ברבריים ציוריים .סיור בערים שפשאוואן בפס ,הנחשבת
לעיר העתיקה בערים הקיסריות שנשתמרו בעולם ,זהו סיור קסום של תקופת ימי הביניים בסמטאותיה המפותלות
במבוכים הצר ים ,בשווקים צבעוניים ,בעבודת הבורסקאים ובעלי מלאכה השומרים את אומנותם המסורתית:
נפחים ,צביעת צמר ,חרשי העץ ,רקעי נחושת .סיור בעיר האדומה מראקש בשוק הססגוני בו שילוב של צבעים
ריחות וטעמים עשירים המפעילים את כל החושים .סיורים בקניוני התודרה ובעמק הדאדס .טיול ג'יפים בסהרה
בחולות מרזוגה ובאטלס הגבוה ,ועוד'.

קזבלנקה
רבאט

הפלוסים ברימון טיולים  -האתרים והביקורים

 בית הכנסת הגדול ,כיכר מוחמד החמישי ,הטיילת הרובע היוקרתי אנפה.ביקור במסגד חסן השני בקזבלנקה.
 רחבת ארמון המלוכה ,המאוזוליאום ושרידי המסגד הענק טור חסן ,העירהחדשה,
קסבת אודייה הבנוייה בסגנון אנדאלוסי.

שפשאוואן –

העיר העתיקה.

מקנס

 -תלמוד תורה ,באב אלמנסור.

פאס

 רחבת ארמון המלוכה ,תצפית מהמצודה לעבר העיר העתיקה והחדשה,קברה של לאלה סוליקה ,המלאח היהודי ,העיר העתיקה.,
 -סיור בעיירת הקייט

איפראן

איפראן.

מדבר הסהרה  -סיור ג'יפים במרזוגה לצפייה בשקיעה.
סיור בעיירה ריסאני
מתחם מאובנים ובארות השרשרת.
קניוני התודרה והדאדס  -סיור בקניון המדהים ביופיו ובתופעות הגיאולוגיות.
ווארזאזאת

– קסבת איית בן חידו המרהיבה והמרשימה ביותר במרוקו.

אטלס הגבוה ועמק האוריקה  -סיור ג'יפים באטלס הגבוה כולל פרדות וארוחת צהרים.
מרקש

–

סיור לילי בכיכר ג'מאע אל פנה.
גני מנרה ,ארמון בהייה ,רחבת מסגד כותובייה מהמאה ה.12-
השוק הססגוני והעיר החדשה .גן הבוטני מג'ורל.

מסלול הטיול -

 12ימים  10לילות

יום  06/11 .1ת"א – אירופה – קזבלנקה
נמריא מנתב"ג דרך יעד ביניים באירופה לקזבלנקה .לאחר
קבלת אישורי כניסה בנמל התעופה ,סיור בו נתרשם מהאדריכלות מתקופת
השלטון הצרפתי .נראה את השדרות הרחבות והמבנים המרשימים ,נבקר
בבית הכנסת הגדול ,נסייר בכיכר מוחמד החמישי ,המרכז האדמיניסטרטיבי
של קזבלנקה .נמשיך לאורך החוף והטיילת המרשימה ובין השכונות
העשירות עין דיאב וברובע היוקרתי אנפה .בתום הסיור נגיע למלון .ארוחת
ערב.
יום  07/11 .2קזבלנקה  -רבט – שפשאוואן
לאחר ארוחת הבוקר נבקר במסגד ע"ש חסן השני ,השלישי בגודלו בעולם
המוסלמי ,שנבנה בפאר רב .ניסע צפונה לרבט ,בירת הממלכה .נסייר ברחבת
ארמון המלוכה ,במאוזוליאום בו טמונים המלכים מוחמד החמישי ובנו
המלך חסן השני ובשרידי המסגד הענק טור חסן .נבקר בקסבת אודייה
הציורית מהמאה ה ,12-הבנויה על צוק ממנה תצפית על העיר סאלה ונהר
הבורגרג .נסייר בעיר המודרנית בה נצפה על בנין הפרלמנט נמשיך צפונה בין
הרי הריף לעיירה הציורית שפשאוואן ,המתאפיינת בארכיטקטורה
אנדלוסית .בנייניה צבועים בכחול לבן ומהווה מוקד משיכה לתיירים נסייר
רגלית בעיירה המקסימה.
למלון וארוחת ערב.
יום  08/11 .3שפשאוואן  -מקנס  -פס
אחרי ארוחת הבוקר ניסע בדרך מעניינת המתפתלת לאורך הוואדי ובצידה
צמחייה טבעית .הלאה לעיר לעיר הקיסרית מקנס מהמאה ה 17-ומכונה
"ירושלים של מרוקו" .מקנס אחת מארבע הערים המלכותיות של מרוקו
והוכרזה כאתר מורשת עולמית נבקר בתלמוד תורה ,בשער המלכותי
המפורסם באב אלמנסור .נמשיך לפס ,בירתה הדתית והתרבותית של
מרוקו .לאחר ארוחת הערב נצא לטיול רגלי לאורך השדרה המרכזית
והמרשימה.
יום  09/11 .4פס
היום יוקדש לפס ,הנחשבת לעתיקה בערים הקיסריות שנשתמרו בעולם.
הסיור בעיר העתיקה הוא סיור קסום של תקופת ימי הביניים בסמטאותיה
המפותלות ,בשווקים הצבעוניים ,המסגדים ,הארמונות והמדרסות העתיקות
המשתלבים בשווקים התוססים .נבקר באתר הייחודי בו קבורה האישה
הקדושה לאלה סוליקה ונשמע את הסיפור על הדמות ,שהפכה לאות ומופת
לקהילת יהדות מרוקו .נסייר במלאח היהודי ( הרובע העתיק ) וברחוב בו
התגוררו מגורשי ספרד .נמשיך לרחבת ארמון המלוכה ולמדינה (העיר
העתיקה) ,המייצגת את העיר הערבית האופיינית של ימי הביניים .נצפה
בעבודת הבורסקאים ובשאר בעלי המלאכה השומרים את אומנותם
המסורתית  -נפחים ,צביעת צמר ,חרשי העץ ,רקעי נחושת ועוד.
לאחר ארוחת הערב נצא לבילוי בערב פולקלור ,הכולל טקס חינה מסורתי
ומשקה ראשון.
יום  10/11 .5פס – איפראן – ארפוד
יום נופים ומגוונים לפנינו נחצה את האטלס התיכון ובהמשך נגיע לפתח
הסהרה .נבקר בעיירה איפראן – עיירת קיט וסקי בלב הרי האטלס התיכון,
המכונה "שוייץ של מרוקו" .נסייר רגלית בעיירה המקסימה ונמשיך דרומה
דרך יערות ארזים ,זו השמורה הגדולה ביותר במרוקו .נחצה את העיירות
מידלת וריש השוכנות בפתחו של הנהר הגדול זיז ,שמימיו משקים את עמק
תאפילאלת לאורך  100ק"מ ומצידיו נשקפות קסבות בצורות שונות הבנויות
מלבני בוץ .בדרך נראה נאות מדבר שבהם אלפי דקלים .לעת ערב נגיע
לעיירה ארפוד (מוצאה של שושלת אבוחצירא) ,הנמצאת בחבל תפילאלאת
ומשמשת בסיס יציאה לטיולי ג'יפים בדיונות הסהרה .ארוחת ערב.

יום  11/11 .6ארפוד  -ריסאני  -דיונות מרזוגה  -ארפוד
היום יוקדש לאזור תאפילאת .לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיירה ריסאני.
שבעבר הרחוק שימשה כבירת האיזור .במקום אלפי עצי דקל.
נמשיך את הסיור בג'יפים במרחב הסהרה ,אל הכפרים המיושבים ע"י
שחורים ממוצא אפריקאי .נהנה מסיור רגלי בנווה מדבר ובהמשך ניסע
לדיונות הזהב של מרזוגה .נפגוש את אנשי הגלימות הכחולות "הטוארגים"
ונעלה על הדיונה ממנה נראה את השקיעה בתום הסיור למלון וארוחת ערב.

יום  12/11 .7ארפוד  -קניון התודרה – טינריר – בומאלן  -ווארזאזאת
יום נופים לפנינו אחרי ארוחת בוקר .נבקר במתחם המאובנים ונקבל סקירה
על היווצרותם .נמשיך לבארות השרשרת ( פוגארות ) ונשמע הסברים על
תהליך הובלת המים התת קרקעי ,שסיפק מים לתושבי הסהרה .הלאה
לקניון הטודרה ,השוכן בפתחו של עמק פורה בו אלפי דקלים וכפרים
הבנויים בלבני טיט .נסייר רגלית בקניון ,שקירותיו הזקופים אדמדמים
ונמשיך דרך עמק הדאדס .למלון ארוחת ערב.
יום  13/11 .8בומאלן  -ווארזאזאת  -איית בן חידו  -מרקש
ניסע בדרך "אלף הקסבות" ,על שום היותה רצופה כפרי קסבות ,שרובן
נהרסו במלחמות שבטיות .הלאה דרך העיירה קלעה אלמגונה ,המשמשת
מרכז פסטיבל הוורדים נגיע לווארזאזאת ,השוכנת בשיפולי הרי האטלס
הגבוה ,בה קסבות מרשימות ונופים מדבריים מרהיבים .נבקר בקסבת איית
בן חידו הנחשבת לקסבה המרהיבה והמרשימה במרוקו והוכרה על ידי
אונ"סקו כאתר שמור .בקסבה זו צולמו סרטים רבים  -עשרת הדיברות,
גלדיאטור ,לורנס איש ערב ועוד .נמשיך דרך מעבר טיזין טיצ'קה ונמשיך
למרקש בדרך מרהיבה הנחשבת לאחת הדרכים היפות במרוקו .לאחר
ארוחת הערב נצא לג'מאע אל פנה  -הכיכר המפורסמת ,הססגונית
והתוססת ביותר במרוקו בה להטוטנים ,מרקידי נחשים ,קוסמים ,מספרי
סיפורים ,מגידי עתידות ועוד.
יום  14/11 .9מראקש
נקדיש את היום כולו לעיר מרקש ,פנינת הדרום הססגונית והתוססת ביותר
במרוקו .נבקר בגני המנרה  -ששימשו כמאגרי מים של העיר ,בארמון
הבהייה ,במלאח היהודי  -בו גרו אלפי יהודים במשך מאות שנים ובבית
הכנסת העתיק מתקופת גירוש ספרד .נסייר בשוק הססגוני המרשים ונבקר
ברחבת מסגד כותובייה מהמאה ה 12-אחד מסמלה של העיר .נבקר בגן
הבוטני מג'ורל שהוקם ע"י הצייר ז'ק מג'ורל .נבקר בבית מרקחת ברברי
מסורתי לצמחי מרפא ונקבל הסבר בשפה העברית על כל סוגי הצמחים
והתבלינים .נסייר בעיר החדשה גיליס שנבנתה ע"י הצרפתים .לעת ערב
נחזור למלון לארוחת ערב.
לאחריה נצא לסיור בעיר החדשה.
יום  15/11 .10מראקש – אטלס הגבוה –עמק האוריקה והכפרים
הברברים.
לאחר ארוחת הבוקר ניסע בג'יפים דרך נופים מרהיבים באטלס הגבוה
ובעמק האוריקה השוכן למרגלות האטלס הגבוה ומקבל את מימיו מהפשרת
השלגים .בדרך נראה עשרות כפרים ברבריים ציוריים ונעצור לתצפיות על
הכפרים השוכנים במדרוני ההר .נבקר בבית ברברי טיפוסי ונראה את אורח
חיי הברברים .נמשיך לכפר המסורתי והמרשים אימליל נצא לסיור בפרדות
בין הכפרים הציוריים לאחר ארוחת צהריים נמשיך את הסיור ולעת ערב
נגיע למלון.
יום  16/11 .11/12מרקש -קזבלנקה – תל-אביב
לאחר ארוחת הבוקר נמשיך את הסיור במרקש בתום הסיור ,ניסע לנמל
התעופה ונטוס דרך אירופה חזרה ארצה.
הטיסה בתאריך  17/11 -בשעה  0305הגעה לארץ  17/11בשעה . 1350

בשיתוף רוח הפקות
תנאי דמי ביטול :
מהרשמה ועד  61ימי עבודה לפני הנסיעה  $100 -דמי ביטול.
מ –  60ימי עבודה לפני מועד הנסיעה ועד  31ימים לפני הנסיעה  25%דולר דמי ביטול.
מ –  30ימי עבודה לפני מועד הנסיעה ועד  21ימים לפני הנסיעה  50%דולר דמי ביטול.
מ –  20ימי עבודה לפני מועד הנסיעה ועד  15ימים לפני הנסיעה  75%דולר דמי ביטול.
פחות מ 14 -ימי עבודה לפני מועד היציאה דמי ביטול מלאים.
מומלץ לרכוש ביטוח כבר בהרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות עפ"י כללי הפוליסה.

נשמח לענות על כל שאלה,
מחכים לראות אתכם בחוויה המיוחדת הזו!
חנה הייזלר

חנן דור

לפרטים נוספים :חנה הייזלר 08-9473253 050-4323838
www.tarbuti.co.il

hannale94@gmail.com

טופס הרשמה חתום כולל צילום דרכון יש לשלוח לחנה הייזלר לפקס  077-4380393או במייל
הזכות לשינויים שמורה

