מרוקו
מהרי האטלס אל דרך הקסבות ומדבר סהרה
 11יום MAR

טיול במרוקו מערב מציאות ודמיון ,חלומות ואגדות .קברי צדיקים ,ערים וכפרים ספוגי תרבות
יהודית ההולכת ונעלמת עם השנים .נופים פראיים של הרי האטלס וצחיחותו של מדבר סהרה.
נאות מדבר מכוסות עצי תמר ,שווקים צבעוניים ,מיעוטים אתניים ססגוניים ,ערים גדולות ומבצרי
בוץ מרהיבים.
מקזבלנקה הסואנת ,דרך רבאט האלגנטית ,פס המסתורית ,שולי הסהרה ודיונות החול .מרקש
הצבעונית והרי האטלס המרשימים  -כל אלה מהווים חלקי פסיפס יפהפה ,המורכב מנופים,
תרבויות ,אנשים ומראות.
שי בר-אילן עורכת טיולים 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  .1ב' ,תל אביב – קזבלנקה  -פס
מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן גוריון וטיסה דרך יעד ביניים לקזבלנקה .לאחר הנחיתה ניסע לפס,
בירתה הדתית תרבותית של מרוקו .עירו של הרמב"ם ובעלת ה"מדינה" המעניינת ביותר במרוקו.
יום  .2ג' ,פס ,מקנס
היום נערוך סיור בפס .נצפה על ארמון המלך מהרחבה ,נסייר בסמטאותיה הססגוניות של העיר,
נבקר בבית העלמין היהודי העתיק ,בקברה של הצדיקה סוליקה ,נעבור דרך המלאח מקום מגוריהם
של יהודי פס ,כמו כן נבקר בגילדות הפועלות באותו אופן שפעלו מאז ימי הביניים ובשוק העורות
הצבעוני .נבקר גם במקנס ,בירת מרוקו בזמן שלטון הסולטאן מולאי איסמאיל לקראת סוף המאה ה-
 .16נבקר ברובע היהודי העתיק ונבקר באתריה המרכזיים של העיר
יום  .3ד' ,פס– איפרן – ארשידיה  -ארפורד
נפרד מפס ונמשיך לאיפרן ,שמורת טבע ואזור נופש בהרי האטלס ,נצפה על המלון של המלך בו
מתארחים מבקרים חשובים ונמשיך למידלט ולארשידיה ,בירת הסהרה וערש בית המלוכה העלוואי.
לקראת ערב נגיע ללינה בארפוד.

יום  .4ה' ,מדבר סהרה – ווארזאזת
עם בוקר נצא לסיור ג'יפים ונצפה בזריחה מעל הדיונות של מזורגה ,בהמשך ניסע לקניון הנפלא של
הטודרה ולעמק הדדס הזרוע בוסתנים .ניסע בדרך "אלף הקסבות" ונגיע אל ווארזאזת עיירת המחוז
הציורית.
יום  .5ו' ,ווארזאזת  -מרקש
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעבר קסבת טיפולטוט ונצפה בקסבת אית בן הדו ,נחצה את רכס האטלס
במעבר ההרים טיזי טישקה ,ונמשיך בנסיעה בנופים מרתקים למרקש .הכנות לשבת ,תפילה וסעודת
ליל שבת.
יום  .6שבת ,מרקש
תפילה בבית הכנסת של הקהילה היהודית ,סעודת שבת ולאחר מכן נצא לסיור רגלי בעיר בלוויית
מלווה הקבוצה .בערב נצא למופע פולקלור מקומי "פנטזיה".
יום  .7א' ,מרקש  ,עמק האוריקה
הבוקר נערוך סיור במרקש  -ארמון הבאהיה ,גני מנרה ,הקטוביה המסגד הגבוה בעיר ,המדרסה,
המלאח – הרובע היהודי וכמובן כיכר ג'מע על פנע .בתום הביקור נצא לטייל בהרי האטלס .נחצה את
עמק האוריקה  .בסיומו של יום נשוב לבית המלון.
יום  .8ב' ,מרקש  -מפלי האוזוד – בין אל וידאן  -אפורר
לאחר ארוחת הבוקר נפרד ממרקש וניסע לבילוי יום מהנה בהרי האטלס התיכון .נראה אתרי טבע
מרהיבים ,ובהם מפלי האוזוד הגבוהים ביותר במרוקו .נבקר בבין אל וידאן  -אגם מלאכותי גדול
המשמש להשקיית האזור וליצירת חשמל.
יום  ,9ג' ,אפורר  -קזבלנקה
היום ניסע לקזבלנקה ,המטרופולין הכלכלי הגדול ביותר במרוקו המודרנית .נערוך סיור בעיר :נראה
את העיר החדשה והעיר העתיקה ,הבזאר הססגוני באב-אל-מרכז ונבקר במוזיאון היהודי המרכז את
ההיסטוריה המרתקת של יהדות מרוקו וכולל חפצי דת ותרבות רבים.
יום  .10ד' ,קזבלנקה ,רבאט
היום ניסע לרבאט לסיור בעיר :נצפה על ארמונו של המלך ,נבקר במוזוליאום של מוחמד ה ,5-נבקר
בקסבה  -מרכזה ההיסטורי של העיר ובשרידי המסגד הגדול .בתום הסיור נחזור לקזבלנקה.
יום  .11ה‘ ,קזבלנקה – תל אביב
תם ונשלם טיולינו במרוקו .הסעה לנמל התעופה וטיסה דרך יעד ביניים לתל-אביב.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תאריך יציאה תאריך חזרה

משך
הטיול

מחיר

תוספת
חדר ליחיד

הדרכה

 11 07/11/2019 28/10/2019 MAR2810ימים

$340 $2090

שלמה גיספן

 11 28/11/2019 18/11/2019 MAR1811ימים

$340 $2090

ריטה זילבר

הערות

מחיר הטיול כולל
 טיסה בינלאומית הלוך ושוב לפי המסלול
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי
 מלונות בדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה
 אוטובוס תיירים ממוזג ונוח ברמה המקובלת במקום
 מופע פנטזיה במרקש
 סיור ג'יפים בסהרה
 כניסות לכל האתרים הכלולים כחלק מן הטיול
 מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים כמתחייב
 בוקר וערב ארוחה מלאה  +מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים
 אשרה -ויזה למרוקו
מחיר הטיול אינו כולל
 שינוי במחירי תעופה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
 טיפים לנותני שירות במרוקו  $80לאדם
 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 www.shaibarilan.co.il
 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

