מרוקו 2019

מרוקו ,המדינה שיש בה הכל.
טיול במרוקו מתאים למטיילים בכל רחבי העולם ,יש בה מסורת ,יש בה
נופים ויש בה תרבות שלא רואים בשום מקום בעולם.
נופים מרהיבים ,תרבות יחודית ,מסגדים מהיפים בעולם ,ערים קיסריות,
מאלפי נחשים ועוד.
אנו מזמינים אתכם לטיול יוצא דופן ,כזה שלא תשכחו לעולם.

רשימת מלונות
כוכבים

מבית קבוצת

אזור
קזבלנקה
פס
מרקש

שם המלון
Mogador Marina Casablanca
Royal Mirage Fes
Mogador Kasbah Marrakech

מרוקו 2019
 7לילות 8 ,ימים
יום  :1חמישי
תל אביב – קזבלנקה
מפגש הקבוצה בנתב"ג וטיסה דרך מלטה לקזבלנקה.
משך הטיסה כולל זמני המתנה כ 6:30 -שעות.
לינה בקזבלנקה.

יום  :2שישי
מקנס – פס
לאחר ארוחת הבוקר נסיעה )כשעתיים נסיעה( למקנס ,עיר בצפון מרוקו הממוקמת על
הר .העיר נוסדה במאה ה 10-על ידי לוחמים .העיר הוכרזה כאתר מורשת לאומית וידועה
בעולם בשל המבנים האותנטיים המיוחדים שבה ובכך שהיא אחת מארבע ההערים
הקיסריות של מרוקו .נבקר ברובע היהודי העתיק של העיר ,נצפה על "תלמוד תורה"
והמלח היהודי .אם יתאפשר ,נערוך סיור בבת הקברות היהודי המיוחד והמרשים ביותר.
נמשיך לבית המלון ל לינה בפס )כשעתיים נסיעה(.
הגעה למלון לפני כניסת שבת – מיקום המלון לא רחוק ממרכז העיר רגלית.
לינה בפס.

יום  :3שבת
פס
הבוקר נצא לסיור רגלי בעיר פס .הלא היא העיר השנייה בגודלה במרוקו ונחשבת היום
לעיר העתיקה הגדולה ביותר בעולם .העיר ,שנוסדה במאה ה ,8-היא מרכזית ועשירה
במבנים דתיים ,מסגדים ומדרסות .נבקר בשער העורות המרהיב ,בבית העלמין השמור
ונטייל בין סמטאותיו המפותלות של הרובע היהודי .נצפה על ארמון המלך ששימש
בעבר כבית ספר התיכון היהודי" ,אליאנס".
בערב נצא ל"חפלה" מרוקאית אותנטית.
לינה בפס.
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מרוקו 2019
 7לילות 8 ,ימים
יום  :4ראשון
פס – רבאט – מרקש
לאחר ארוחת הבוקר נסיעה )כ 3-שעות נסיעה( לראבט ,עירו של המלך ובירת מרוקו.
נראה את מגדל חסן ונבקר במוזוליאום של מוחמד ה ,5 -נצפה על ארמון המלך ונצטלם
עם שומרי ראשו .נמשיך לאזור הטיילת שלאורך החוף האטלנטי .ובתום הסיור נסיעה
)כ 4-שעות נסיעה( למרקש.
מרקש ,הבירה הכלכלית של מרוקו והעיר הגדולה במדינה.
לינה במרקש.

יום  :5שני
מרקש
אחרי ארוחת בוקר נערוך סיור בעיר "האדומה" ,העיר היפה ביותר מבין ארבע ערי
המלוכה של המגרב.
נבקר בגנים ובבריכת המנרה של מוחמד ה .2-משם נמשיך לקוטוביה ,המסגד שנראה
ממרחקים והפך לסמל של מרקש.
נמשיך לג'מע אל פנה  -כיכר ענקית תוססת ומשם לתוך מאות סימטואתיה של העיר
העתיקה ,עם דוכני מזון צבעוניים ,ריחות מיוחדים ,להטוטנים ,מאלפי נחשים ,קוסמים
ועוד .לאחר שנטייל בין החנויות והדוכנים נשוב חזרה למלון.
לינה במרקש.

יום  :6שלישי
עמק האוריקה
ביום זה נצא אל עמק האוריקה ) 1.5שעות נסיעה( שכולו ירוק ובתים מסורתיים ,העמק
מוקף בהרי האטלס הגבוהים וביניהם הפסגה הגבוהה ביותר במרוקו ,הר הטובאקל.
הסיור מתחיל במישורים ופונה ומטפס אל האטלס ,דרך כפרים ברבריים ,אל שוליו
הצפוניים של רכס הטובאקל .האזור רווי נחלים ומפלים משגעים .האזור שונה בתכליתו
מכל מה שראינו לאורך הטיול.
מבית קבוצת

מרוקו 2019
 7לילות 8 ,ימים
יום  :6שלישי
עמק האוריקה
בתום היום נשוב למרקש.
בערב נצא למופע עוצר נשימה אצל "עלי" – מופע אקרובטיקה ,סוסים ויריות באוויר.
המופע כולל כיבוד קל ושתיה חמה )לא נכלל בכושר סטייל(.
לינה במרקש.

יום  :7רביעי
קזבלנקה
לאחר ארוחת הבוקר נסיעה לקזבלנקה העיר הגדולה במרוקו )כ 3.5-שעות נסיעה(,
נתחיל את היום בסיור רגלי בקזבלנקה.
נצפה על המסגד הגדול ע"ש חסן ה 2 -שנחשב מפואר ביותר בעולם ,נעבור באזור
אנפה ונטייל בין חנויות השוק המקומי .נמשיך לטייל ברחובות העיר באזורים ככיכר
האו"ם ,בתי המשפט ,הדואר ,הקונסוליה הצרפתית וקתדרלת ה"לב הקדוש".
לינה בקזבלנקה.

יום  :8חמישי
קזבלנקה – ת"א )דרך מלטה(
אחרי ארוחת בוקר – השלמת סיורים בקזבלנקה ,ככל שיתאפשר ,סיור לאורך הטיילת של
קזבלנקה ,ביקור במדינה של קזבלנקה ,בה דוכני אוכל וקניות לרוב .קניות אחרונות
במרכז מסחרי לפני היציאה לשדה התעופה .אחר הצהריים נסיעה לשדה התעופה של
קזבלנקה לטיסה חזרה ארצה.
משך הטיסה כולל זמני המתנה כ 7:30 -שעות.
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מרוקו 2019
תאריכי הנופש
) 15-22.08.2019חמישי – חמישי(
תוספת לאדם בודד

מחיר לאדם בחזר זוגי
 1,580דולר
 350דולר

המחיר כולל:
• טיסות בינלאומיות ת"א – מלטה – קזבלנקה – מלטה  -ת"א.
• מסי נמל ודלק כפי שידועים ביום נתינת הצעת המחיר.
• בתי מלון בדרגת תיירות ראשונה ע"ב חצי פנסיון למעט קזבלנקה בו תוגש ארוחת
בוקר בלבד.
• בארוחות הערב תינתן אפשרות לדג בנייר כסף .ירקות לא חתוכים .וכלים חד פעמי!
• העברות והסעות באוטובוס.
• ארוחות :ארוחות בוקר וערב לפי התכנית.
• מדריך ישראלי מומחה.
• דמי כניסה לאתרים.
• הרכב מקסימאלי בחדר אחד 3 -מבוגרים בחדר.

המחיר לא כולל:
• תפריט בנוסח כושר סטייל.
• ביטוח נוסעים.
• טיפול רפואי במידת הצורך.
• הוצאות אישיות.
• שירותים שלא כלולים ב"-מחיר כולל".
• טיפים למדריך ולמלווה ) נהוג לתת  6דולרים לאדם ליום(.
• סבלות.
• משקאות בארוחות.
• מס עירוני – אם יידרש.
• הצעה זו היא הצעת מחיר בלבד ,עדיין לא נעשו הזמנות כלשהן.
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מרוקו 2019
הערות כלליות
• מספר המקומות מוגבל!
• המחיר תקף לחברי חיב"ה בלבד .אורח מחויב בתוספת תשלום.
• הטיול מוכר במס.
• סדר ימי הטיול יכול להשתנות בהתאם לתנאים המקומיים.
• אשרת כניסה למרוקו :אינספייר הפקות אינה אחראית במקרה בו לא יינתן אישור
כניסה למרוקו ,הוצאות הטיסה יחולו על המטייל בלבד .לצורך הסדרת ויזה יש להעביר
צילום דרכון של הנוסעים עד  14ימים לפני יציאה הקבוצה.
• יש להתייעץ עם משרד הבריאות בנושא חיסונים.
• מעבר הגבול -הכניסה למרוקו כרוכה בפרוצדורה הדורשת המתנה – לעתים ממושכת.
מדריכי אינספייר הפקות מנוסים בתהליך זה ויעשו הכול על מנת לקצר את התהליך
וזמן ההמתנה.
• בתי מלון -בתי המלון בהם נשהה הינם בדרגת תיירות טובה .אך ראוי וחשוב להדגיש
שיש הבדלי רמות בהשוואה למוכר לנו בארץ בהיבטי שרות ,יעילות ,תחזוקה והמבחר
העשיר לו הורגלנו בארוחות הבוקר והערב.
• האוכל המרוקאי  -האוכל המוגש בבתי המלון והטיבול אינו דומה לתבשילים והסלטים
המוכרים לנו כ"אוכל מרוקאי" בארץ .קיים הבדל גדול בין תבשילים והסלטים המרוקאים
לבין אלה שבישלו יהודי מרוקו .נא לא להתאכזב ! יש גם אוכל טעים מאוד.
• אזהרת מסע מתמשכת – מכיוון שישראל אינה מנהלת יחסים רשמיים עם מדינות ערב
מלבד מיצרים וירדן הלוט"ר הוציא אזהרת מסע מתמשכת למרוקו ,הממליץ להימנע
מנסיעה לארץ זו.

פרטי הטיסה :שכר
תל אביב לקזבלנקה דרך מלטה
KM 827 TLVMLA 1235 1440
KM 724 MLACMN 1630 1855
קזבלנקה לתל אביב דרך מלטה
KM 725 CMNMLA 1955 2355
KM 828 MLATLV 0100 0435

טלפון ליצירת קשר02-5813010 :
אתרwww.inspirepro.co.il :

מזג אויר ממוצע
לשבוע זה במרוקו
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