מרוקו
טיול ג'יפים בנהיגה עצמית  10 -ימים JMAR
מהרי האטלס אל דרך הקסבות ומדבר סהרה

מרוקו  -חוויה מיוחדת ושונה .מרתקת ומסקרנת .שלוב של ישן וחדש.
שוקים צבעונים ,עיירות עתיקות שהזמן עצר בהן מלכת ,ארמונות פאר ,נופים מדבריים עוצרי נשימה
דיונות אין סופיות ורכסי הרים המטילים צילם על הישימון.
הנוף הבראשיתי מסביב מתמזג היטב בשמחת חיים ואווירה תוססת שלא נגמרת.
מסע נהיגה אתגרית בהרי האטלס הנישאים ,במדבריות הסהרה ,בקסבות עתיקות ונאות מדבר.
שי בר-אילן מתמחה בטיולים מאורגנים לשומרי מסורת ונופש בחו"ל לציבור הדתי לארבע קצוות
תבל .בטיולים מאורגנים למרוקו אתם בטוחים ורגועים שהאוכל כשר ושהשבת היא שבת ,בנוסף
להדרכה המיומנת ולמקומות הייחודיים עם הנקודה היהודית שאליהם תגיעו.

יום  ,1א' ,תל אביב – קזבלנקה – אפורר
נפגש בנתב"ג ונמריא דרך יעד לאירופה בקזבלנקה ,העיר הגדולה ביותר במרוקו .לאחר הנחיתה
נבקר בעיר המהווה את המרכז הכלכלי והשלטוני החשוב במרוקו .נבקר בעיר העתיקה ובעיר
החדשה ,ברחבת ארמון המלך שנבנה במאה ה– ,18הבזאר הססגוני ,נראה את מסגד חסן השני,
כיכר מוחמד החמישי והטיילת המרשימה ונבקר במוזיאון היהודי המיוחד .לאחר ארוחת ערב מוקדמת
נשים פעמינו לעבר מלוננו באפורר.
יום  ,2ב‘ ,אפורר – אימילשיל
היום נצא ליום טיול אל אתרי הטבע בשולי האטלס התיכון .נקבל את הג'יפים ונצא עם הג'יפים אל
הכפר אוזוד באחד הרכסים היפים ביותר במרוקו ,כאן חוברים האטלס הגבוה והאטלס התיכון,
בפרובינציית אזילאל  150ק"מ צפונית מזרחית למרקש .נגיע למפלים הגבוהים  -גובהם כ 110 -מ'.
נטייל בין הבריכות והמפלים ,בין כרמי הזיתים וטחנות קמח המונעות מכוח המים .נמשיך בטיפוס
לעבר האגמים הגבוהים ,השוכנים מעל הכפר "אימלשיל" .נסייר סביב לאגמים ה"אלפינים" ונהנה
מתצפית מרהיבה על האזור ,ונגלוש מטה.
יום  ,3ג‘ ,אימילשיל – קניון הטודרה – קניון הדאדס
היום ניסע בנסיעת שטח מרתקת ,לאורך הערוץ של ה"דאדס" ,הזורם בתחתית קניון צר ועמוק.
בדרכינו נחלוף על פני עשרות "קאסבות" -כפרי בוץ וטיט של תושבי האטלס המקוריים (הלא הם
ה"ברברים") .נבקר ונלמד על צורת המגורים המיוחדת ,נתרשם ,נצלם וניגע במרוקו האמיתית .נצא
מקניון הדאדס ונתחבר לכביש הראשי החוצה את מרוקו ממזרח למערב ומוביל לגבול האלג'יראי.
יום  ,4ד‘ ,קניון הדאדס  -ג'בל סהרו – מעבר טיז – זגורה  -מחמיז –שגגה
הבוקר נרד לשטח ודרך כפרים קטנים ונידחים ,נטפס באחד ממעברי ההרים הגבוהים והיפים
במרוקו -מעבר טיז טאזזרט בגובה של  2,200מטר לערך ,החוצה את רכס ג'בל סהרו .נגלוש לצדו
השני של ג'בל סהרו בדרך חתחתים ובנוף קדומים ,לכיוון עמק הדרע המפורסם .בדרך נעבור
בחלקות השדה והבוסתנים הקטנים לאורך הערוץ ,בתי האבן והבוץ ועצי הדקל .משם נחלוף על פני
הכפר נוקוב בדרך לעמק "אלף הקאסבות"  -עמק ה"דרע" הנטוע בדקלים רבים מספור .נתקרב אל
שולי הסהרה ,המדבר הגדול ביותר בעולם .בבוקר נצא לכיוון דיונות החול המקיפות את העיירה
המדברית הקטנה מחמיז בסמוך לנקודת הגבול בין מרוקו לאלג'יר .נמשיך בנסיעת שטח אשר תוביל
אותנו מערבה דרך חולות ודיונות אינסופיים לשגגה ללינה במאהל מיוחד בו נתארח בסגנון תושבי
המדבר המקומיים ונשמח בחגיגה לילית ולינה במדבר.
יום  ,5ה‘ ,שגגה– טלוואת  -ווארזאזאת
נשכים קום אל דיונות הזהב של שגאגה למראה זריחה כובשת .נשלב רכיבה על גמלים .לאחר ארוחת
הבוקר ניסע לכיוון ווארזאזאת .נצא בנסיעה אל מרומי האטלס ,נעצור לביקור בארמון הגלאווים
שבטלוואת .
יום  ,6ו‘ ,ווארזאזאת– קסבת איט בן הדו  -מרקש
היום נבקר בקסבת איט בן הדו הנחשבת לקסבה היפה והמושלמת במרוקו .הקסבה נבנתה במאה
ה 16-ובה הוסרט הסרט גלדיאטור .נשים פעמינו לעבר מרקש "העיר האדומה" ,על שם בתיה
הצבועים אדום .עם ההגעה נחזיר את הג'יפים .לאחר ההגעה למלון נתחיל בכנות לשבת .ארוחת
שבת.
יום  ,7שבת ,מרקש
לאחר התפילות וסעודת שבת נצא לסיור רגלי באזור המלון .בצאת השבת נצא לפנטזיה של עלי.

יום  ,8יום א‘ ,מרקש – קזבלנקה
הבוקר נערוך סיור במרקש  -ארמון הבאהיה ,גני מנרה ,הקטוביה המסגד הגבוה בעיר ,המדרסה,
המלאח – הרובע היהודי וכמובן כיכר ג'מע על פנע .בתום הביקור נפרד ממרקש וניסע לקזבלנקה
יום  ,9יום ב‘ ,קזבלנקה ,רבאט
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לביקור ברבאט ,בירת מרוקו .נבקר במגדל חסן ,המסגד המונומנטאלי
הבלתי גמור ונערוך תצפית על סלה ונהר הבורגרג .נערוך סיור למקום מושב המלך והפרלמנט,
המוזילאום בו קבורים מוחמד החמישי וחסן השני וקצבת אלאודיה מקום מבצר העיר המקורי .במידה
ויישאר זמן והדבר יתאפשר ,נבקר בבית הקברות היהודי .בסוף יום מרתק ,נחזור למלוננו בקזבלנקה.
יום  ,10יום ג' ,קזבלנקה – תל אביב
העברה לנמל התעופה וטיסה דרך אירופה לתל אביב.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
תאריך יציאה תאריך חזרה

משך
הטיול

מחיר

תוספת ליחיד
בחדר

הדרכה

הערות

23/06/2020 14/06/2020 JMAR1406

 10יום

$2490

$370

שימי ברס

18/08/2020 09/08/2020 JMAR0908

 10יום

$2490

$370

מחירים לאדם
בחדר זוגי לפי 4
איש בג'יפ

27/10/2020 18/10/2020 JMAR1810

 10יום

$2490

$370

קוד טיול

מחיר הטיול כולל:
 טיסה בינלאומית הלוך ושוב
 רכב (נהיגה עצמית) :ג'יפ  4X4מסוג מיציבושי פג'רו או דומה לו ברמתו ,ממוזג 5 ,דלתות4 ,
מטיילים ברכב 5 ,ימי טיול
 הוצאות דלק
 הדרכה וליווי :מדריך מטעם שי בר אילן ,מלווה מקומי ,רכב מדריך ,מכונאי ג'יפים
 אוטובוס תיירים ממוזג
 לינה 8 :לילות במלונות מדרגת  4ו 5-כוכבים 1 ,לילה במאהל ברברי ברמה גבוהה
 ביטוח רפואי בסיסי ומטען
 מופע פנטזיה במרקש
 כניסות לכל האתרים הכלולים כחלק מן הטיול
 חצי פנסיון לאורך כל הטיול  +מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים
מחיר הטיול אינו כולל:
 רישיון נהיגה בינלאומי
 אשרה -ויזה למרוקו בסך $40
 טיפים לנותני שירות במרוקו $70
 ביטוח ביטול השתתפות עצמית לג'יפים
 שינוי במחירי תעופה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
 טיפ למדריך הישראלי (מקובל  $5לאדם לכל יום טיול)
 שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר מעל  2%מתאריך מתן ההצעה ועד
לתשלום בפועל יחולו על הנוסע
 תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט
 יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות

ביטוח:
אנו בשי בר אילן מעניקים לכם הטבה  -פוליסת ביטוח בריאות ומטען בסיסית הנרכשת קבוצתית.
פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים ,עד גיל  .75באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס
קבוע ,סובלים ממחלה כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בחצי השנה האחרונה או שחל לאחרונה
שינוי במצב בריאותכם ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם.
הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה על ידכם ישירות מול חברת הביטוח!
במקרה של הרחבת הביטוח ,עלות ההרחבה בלבד תשולם על ידכם ישירות לחברת הביטוח.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
ביטול) גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם בטיול מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי
הפוליסה.
הטבה זו אינה ניתנת להמרה כספית כל שהיא או לזיכוי.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!
חשוב לדעת:
 יתכנו בהחלט שינויים בסדר הערים ,האתרים .נעשה מאמץ להגיע לכל האתרים המפורטים.
 למארגני הטיול כסוכני נסיעות אין שליטה על שרותי תעופה השונים כגון הזמנות אוכל
מיוחד ,מושב במטוס ,שינוי זמני טיסה או איחור בטיסה .האחריות בנושא היא של חברת
התעופה בלבד.
 אשרת הכניסה למרוקו מונפקת בהתאם לנתונים הנשלחים על ידינו ע"י הרשויות המרוקאיות
והיא תוטבע בדרכון בהגעה לשדה התעופה במרוקו.
תנאי ביטול
 עד  45ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב $47-דמי רישום בלבד
 45-14 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב$47 + $500-
 13-7 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב$47 + $1000-
 מ 6-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד היציאה יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל
העלויות הנלוות (ויזה !)
* ימי ששי ושבת וימי חג וחול המועד בארץ ,וכן ימי א' וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה
* במידה שכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים (ויזה ,למשל) יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות.

