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 מרוקו
 טעמים -נופים  –תרבות 

לאת פלאים וניגודים. כור היתוך של תרבויות עבר והווה, עשירה מכובשת ארץ  -מרוקו  
חאפלות ומסבירי פנים,  אנשים חמים בפולקלור וסיפורים מעניינים, מוזיקה וריקודים ססגוניים,

ערי אוצרות מהרי האטלס ודרך דיונות זהובות נצחיות, בזארים תוססים ושוקקים, ! ושמחת חיים
 פס, קזבלנקה, רבאט, מקנס ומרקש! –, מרתק ומרגש . טיול חווייתישרידים עתיקי יומיןו

 

 

 מסלול הטיול:

 
רקשמ -תל אביב  - 1יום   

רקש במרוקו. למ ונטוס בטיסה ישירהניפגש בנמל התעופה בן גוריון 
מלון ל ניסעבשדה התעופה המקומי, הכניסה  הנחיתה וסידורי לאחר

נות וארוחת ערב.גארהתל  
 

קזבלנקה  - 2יום   

העיר הגדולה ביותר  -לאחר ארוחת הבוקר, נצא בנסיעה לקזבלנקה 
, המשקפת את גרסתו הליברלית מרוקו, בירתה המסחרית והכלכליתב

, נצפה במסגד חסן השני, הבנוי מעל נערוך סיור בעירשל האיסלאם. 
האוקינוס, הגבוה בעולם, ונחשב לאחת היצירות הארכיטקטוניות 

. נעצור להפסקת צהריים 20-המפוארות והאדירות ביותר שנבנו בעולם המוסלמי במאה ה
בטיילת המפורסמת של קזבלנקה, נמשיך לביקור בבית הכנסת המפואר בית אל. ונבקר בכיכר 

חאבוס בין בתי קפה והעוגיות, אזור -רכז המנהלי של העיר. נשוטט ברובע אל, המ5-מוחמד ה
ולינה. ארוחת ערבלאחר הסיור נגיע למלון להקניות, והאדריכלות המיוחדת.   
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פס -מקנס  -רבאט  - 3יום   

סיור היכרות בעיר המרתקת ובה שדירות  נערוךלעיר רבאט.  הבוקר ניסע
ירוקים. נבקר ברחבת ארמון המלך רחבות, צריחי מינארטים ומרחבים 

ובמוזוליאום שבנה המלך חסן השני, לזכר אביו מוחמד החמישי. נבקר 
-ב"מדינה" )העיר העתיקה( שמוקפת בחומה אנדלוסית, בקסבה )מצודה( אל
הודאיה שבתוך המדינה, נעלה על חומות הרובע העתיק ונצפה בעיר סאלה, 

, נחצה את פרד מרבאט, נהשוכנת מעברו השני של הנהר. בתום סיורנו
המישורים הפוריים של מערב מרוקו וניסע למקנס, העיר האימפריאלית, אשר 

מנסור, השער היפה ביותר -היתה בירתה של מרוקו לתקופה קצרה. נראה את שער באב אל
הקבוע בחומת העיר. נבקר באסמי התבואה ובאורוות המלך העתיקים והיפים, בימים אלו 

ולא ניתן להיכנס רק לראות מבחוץ, ונמשיך בנסיעה לכיוון העיר פס, אליה האורוות בשיפוצים 
 נגיע לקראת ערב. לינה בפס.

 

פס + מופע פולקלור  - 4יום   

 אחת היפות והמסקרנות שבערי מרוקולעיר פס, זמן נקדיש היום 
והבירה הדתית והרוחנית של המדינה. נסייר בסמטאות המדינה, 

הרובע העתיק שהוכרז כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו, 
נתרשם מהמולת השווקים ובתי המלאכה של הבורסקאים, נגריות 

העץ וסדנאות צובעי הצמר, נראה את רקעי הנחושת ואורגי 
בע העתיק. הבדים, נבקר בסדנת קדרות ונותיר זמן בסמטאות ברו

הרובע היהודי, נבקר בבית הכנסת המשוחזר,  -נמשיך ל"מלאח"
בבית הקברות היהודי "בית החיים" בו נשמע את סיפורה המרתק 

ענניה ונבקר בבית -של ללה סוליקה. נחלוף על פני מדרסת אבו
 –הרמב"ם השוכן ממולו. בשעות הערב, נצא לחפלה מקומית 

ור של טקס חתונה מסורתית.מופע פולקלור הכולל ריקודים ושחז  
 

אפורר -איפראן  -פס  - 5יום   

את פס ונרד דרומה לארץ הארזים אשר הלאחר ארוחת הבוקר נעזוב 
באטלס התיכון. נגיע לאיפראן, עיר הנופש והקיט של מלך מרוקו 

המזכירה את אזור האלפים בשוויץ. נטייל סביב האגם )בהתאם לעונה( 
לאפורר  ניסע  -היפה במדרחוב של עיירת הנופש ולאחר הפסקת קפה 

 בה נלון.
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  מרקש –פלי האוזוד מ -אפורר - 6יום 

מטר גובהם.  100-לאחר ארוחת הבוקר, ניסע לעבר מפלי האוזוד. הנחשבים לגבוהים במרוקו כ
באזור המפלים נערוך סיור רגלי קצר, נתרשם מעוצמתם של המפלים הנופלים בעוצמה לבריכה 

ע"י הצרפתים. בתום הביקור  50 -טבעית. משם ניסע לסכר בין אלווידאן הגדול שנבנה בשנות ה
 נמשיך בנסיעה לכיוון מרקש בה נלון.

 

ש מרק - 7יום   

הפנינה אשר בהרי האטלס הגבוה, עיר המוקפת דקלים על  -מרקש 
רקע בתיה האדומים. נקדיש את היום כולו לאתריה ההיסטוריים 

ארמון הבהייה, מסגד הכותובייה וגני מנרה המוקפים והמעניינים: 
עצי זית ועוד. נשוטט בסמטאות המלא'ח שם חיים עדיין יהודים. 

נשמע הרצאה מרתקת על תבלינים וצמחי מרפא בבית המרקחת 
נגיע אל כיכר הג'מע אל פנה הססגונית והמרתקת ו של חסן פילאלי

דוכני אוכל  בשעות הערב, בשעה בה מתעוררת הכיכר לחיים, עם
מעשנים, מרקידי נחשים לקול צלילי חליל, מספרי סיפורים, מרפאים וקוסמים המאפיינים את 

 שווקיה של העיר הקסומה. לינה במרקש. 
 

ת"א – מק האוריקהע - מרקש - 8יום   

נצא אל עמק האוריקה היפהפה, ממנו נשקפים הרי האטלס  הבוקר
הר הטובאקל.  -הגבוהים וביניהם הפסגה הגבוהה ביותר במרוקו 

נפתח את היום במישורים הגדולים הנמצאים מצפון להרי האטלס, 
ובהמשך נטפס על שוליו הצפוניים של רכס הטובאקל. האיזור רווי 

גבוה למישור הג'יבלט אשר נחלים קטנים וגדולים הזורמים מהאטלס ה
 –במרכזו עובר נהר הטנסיפת. נבקר בחלק מכפרי עמק האוריקה 

איזור ירוק עד ומיוער, השונה בתכלית מהאיזורים המדבריים 
והמדבריים למחצה בהם נסענו לפני מספר ימים. נבקר בבית של 

ברברים, שהינם התושבים המקוריים של מרוקו ונלמד על אורחות 
ויתאפשר נותיר זמן פנוי בשווקים הססגוניים של  במידה חייהם.

 מרקש. בהתאם לשעת הטיסה, ניסע לשדה התעופה הבינלאומי לטיסה ישירה לתל אביב.
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 דולר  1349 –המחיר לאדם בחדר זוגי 

 

 כולל המחיר

  ישירות למרקשאל על טיסות: 

LY553    16:15 – 20:25   13.6 

LY554   21:45 – 05:20 )20.6  )למחרת 

 אוטובוס תיירים נוח וממוזג 
 לינה בבתי מלון מדרגת תיירות טובה 
 " מונה טורסמדריך טיולים ישראלי מצוות"  
 כלכלה: חצי פנסיון 
 כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול 
 טיפים לנותני שירותים מקומיים: נהג, מדריך מקומי וסבלים 

 

 כולל לא המחיר        

 אישיים  ביטוחים 
 הוצאות אישיות 
 סיורי בחירה 
 טיפ למדריך הישראלי 
 במידת הצורך בדיקות קורונה 
 הויזה הינה אלקטרונית וניתן  –נכון להיום בעלי דרכון ישראלי נדרשים לאשרת כניסה למרוקו  – ויזה למרוקו

 -.מ אשרות  חברת שמשרד ויזות  כגון: דרך באתר שגרירות מרוקו או  באינטרנטלהגיש בקשה באופן עצמאי 
 7289298-054או  5250332-03איש קשר: שמעון: 
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