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 טיול למרוקו
 הרי האטלס, מדבר הסהרה

 והערים המלכותיות
 ימים 14

 

טיול למרוקו מאפשר הצצה מרתקת אל תושביה בערים ובכפרים ומפגש בנופים מדהימים 

של הרים ומדבריות. בטיול המדברי נבקר בדיונות החול של סהרה המערבית ובנאות המדבר 

אל הקסבות העתיקות של האוכלוסייה הירוקות. נחדור אל הקניונים היפהפיים ונציץ 

הברברית. בהרי האטלס נשלב טיולים ברכב ,על פרדות וברגל אל תוך נופים מצוקיים 

ופראיים, בין כפרים נידחים וביערות עצי מחט. המסע במרוקו פוגש את הצד האנושי בערים 

ם הנידחים האימפריאליות, בשווקים ובימי שוק מקומיים ובסמטאות הקסבות, כמו גם באזורי

 של מרוקו שם מקיימים התושבים אורח חיים מסורתי.

במהלך הטיול נישן במלונות טובים, חלקם אותנטיים ומיוחדים, נטעם מן המאכלים 

 .האופייניים  ונערוך טיולים שונים ומגוונים מעבר למסלול הטיול הקלאסי
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 מסלול הטיול למרוקו
 

 קזבלנקה  1יום 
 נחיתה(. Casablanca) לקזבלנקהנמריא מתל אביב בטיסת בוקר דרך יעד ביניים באירופה 

 .במלון בקזבלנקה ללינה והעברה הכניסה סידורי מעבר, חצות אחר
 

 טארב –קזבלנקה  2יום 
בשעות הבוקר נערוך סיור בעיר הכולל ביקור במסגד הגדול. 

נסיעה על דרך החוף האטלנטי אל העיר בתום הסיור נצא ב
, מקום מושבו של מלך בירת מרוקושהינה  (Rabat) רבאט

ככל קר ונקדיש את הבמרוקו והעיר השלישית בגודלה. 
לסיור בעיר, במסגד טור חסן המפואר, ברחבת שיותיר הזמן 

צר לחוף האוקיינוס הארמון ובקסבת אודייה השוכנת כמב
 לינה ברבאט.ארוחת ערב ו. וצבועה בכחול

 
 שפשוואן  –וואזן  –רבאט  3יום 

לקברו של אחד מחשובי  (Ouazzane) וואזןנמשיך לעבר 
הצדיקים היהודיים במרוקו רבי עמרם בן דיוואן. מוואזן 

חבויה בין רכסי הרי ה (Chefchaouen) לשפשוואןניסע 
אופייה הים ע"י מולאי עלי בן ראשיד.  1471 -ב , נוסדהריף

תיכוני של שפשוואן הוא שילוב של אדריכלות צפון 
נצא  .אפריקאית עם אלמנטים מאזור אנדלוסיה בספרד

לסיור בסמטאות ונתרשם מהארכיטקטורה המדהימה של 
העיר וב"מדינה" הייחודית שבה הצבעים השולטים הם 

ארוחת ערב  רעננה.חזות נקייה ו הנותןכחול ולבן, דבר 
  לינה באזור שפשוואן.ו
 

   פס – מקנס – וולוביליס – שפשוואן 4 יום
 העתיקות אתר(; Volubillis) וולוביליס הרומאית לעיר נמשיך , משםבשפשוואן בוקר סיור

 שמה, 10-ה במאה שנוסדה( Meknes) למקנס בהמשך נגיע .במרוקו ביותר הגדול הרומאי
 הערים" מארבע לאחת נחשבת העיר(. Meknassa" )מקנסה" שבט של משמו נגזר

 העיר בשערי נבקר. עולמית מורשת כאתר הוכרזה 1996  ובשנת מרוקו של" המלכותיות
 הערים אחת(; Fès) פס לעיר לקראץ ערב נגיע. הצבעוניים שווקיהבין  ונסתובב העתיקה

 .בפס לינהארוחת ערב ו. במרוקו והמרתקות העתיקות

 צילום: עמיקם שוב עמי

 אלון קירהצילום: 
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 ותרבותי רוחני, דתי מרכז"; מרוקו של ירושלים" פס 5 יום
; (Fès) פס לעיר את יומנו הרביעי במרוקו נקדיש

. מרוקו של והתרבותית הדתית הבירה עירהמכונה 
 פס המכונה במרוקו ביותר העתיקה' מדינה'ב נסייר

 הבורסקאים רובע: השונים ברובעים וכן באלי-אל
 רובע, חריפים וריחות מרהיבים מראות החושף

 הקטנות בחנויות נבקר. והצורפים האורגים
 נסייר. מרוקו של טובה מכל מוצאים בהן ובסמטאות
 לאמנות דוגמאות המהוות העתיקות במדרסות

 הרובע' מלאח'ה אל נמשיך. עשירה ארכיטקטונית
 במידה. ם"הרמב של בביתו ונבקר העתיק היהודי
 היהודי העלמין לבית להיכנס נוכל פתוח ויהיה

 זה במקום. 13 -ה המאה מן פס של והייחודי העתיק
. הצדיק וסוליקה עטר אבן יהודה רבי: מרוקו ביהודי החשובים מהקדושים שניים קבורים

  .פסארוחת ערב ולינה ב

 

 דרך האטלס התיכון למדבר סהרה 6יום 
עיירת נופש וסקי של עשירי שבהרי האטלס;  Ifran)) איפראןנסע מפס לעיר ההררית  הבוקר,

שוכנת בין יערות ארזים , מ' מעל פני הים 1,665 -ובהה כמרוקו שנבנתה על ידי הצרפתים. ג

כאשר בתיה לבנים, גגותיה משופעים ומכוסים ברעפים אדומים  ובנויה בסגנון מערבי ואלונים

היא מכונה: בשל סגנון בתיה המזכיר עיירה בשווייץ המוקפים בעצים ובגינות מהודרות. 

ונחצה  ארשדיהדרך מעבר הלגיונרים, נשקיף על אגם  מידלטנחצה את  "שוויץ הקטנה".

 אירוח וארוחת ערב. (Erfoud) ארפוד לקראת ערב נגיע לאזוראת הרי האטלס הבינוני. 

 .הסהרה בלב מהודר טוארג במאהל

 טודרה –מדבר סהרה  7יום 
 מרזוגהלאחר ארוחת הבוקר נצא בג'יפים אל דיונות החול המפורסמות של מדבר 

(Merzouga נצא לטיול גמלים בדיונות הסהרה. נחזור .)קניון הטודרהוניסע לכיוון  לארפוד 
(Todra);  עמק ציורי שנאסף לתוך קניון תלול בו מצוקי גרניט אדמדמים שנישאים לגובה של

מ'. בקניון זורם נחל ממי השלגים של האטלס ובחלקים ממנו הקירות חלקים במיוחד.  300
 לארוחת ערב ולינה. (Tinghir) טיאנרירבאזור לקראת ערב נגיע למלוננו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 צילום: אלון קירה

 צילום: אלון קירה
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הידוע  (Dades) הדאדסבשעות הבקר נעלה בערוץ נהר וורזאזאת  –עמק הדאדס  8יום 
בכינויו 'עמק אלף הקסבות' ובו כפרים ובוסתנים. נראה את תצורות הסלע המרהיבות, ואת 

נמשיך לטייל בנופים והניגוד החד בין העמק הירוק והפורה למדבר הסלעי המקיף אותו 
 וורזאזאתל הרי האטלס ולקראת ערב נגיע למלוננו באזור המיוחדים למדרונות הדרומיים ש

(Ouarzazate ). 
 

 טרודנט  – עיט בן האדו – וורזאזאת 9יום 
לאחר מכן ו (Ouarzazate ) וורזאזאת באזור בבקר נטייל

, על חומותיה, עיט בן האדו נבקר בקסבה המרשימה
נצא לנסיעה בעמק  משם מגדליה ובנייני המגורים שבה.

נהר הסוס, המפריד בין הרי האטלס הגבוה והרי האנטי 
אטלס. נעבור בנופים שעל גבול המדבר, באזורים 
חקלאיים פוריים הניזונים ממי ההרים ובכפרים ציוריים. 

עיר קטנה מוקפת חומות  ;(Taroudant)לטרודנט נגיע 
לקראת ערב נגיע למלוננו  .עם שפע שווקים מרהיבים

 .לינהחת ערב וולאר
 

   הגבוה במסלול ייחודי ומרהיב חציית הרי האטלס  10יום 
נופית מרהיבה לחציית הרי האטלס בדרכים נעלה לפסגות האטלס הגבוה בנסיעה   קרבבו

. נעצור לביקור במסגד העתיק במרוקו בכפר שאינן נמצאות במסלול התיירותי הקלאסי 
נעבור בכפרים הברברים בתוליים שאינם פוגשים תיירים ביום יום. נעבור בנוף עוצר  .טינמל
נמשיך בנסיעה לאורך הנחלים היורדים מהרי האטלס אל המישורים בצפון. אחר ו נשימה,

 .למרגלות הרי האטלס. ארוחת ערב ולינה במלון עמק אוריגןהצהרים נגיע אל 
                                                                                                                                                                               

 והכפרים הברברים באטלס הגבוה אימליל  11יום 
לאזורים של  (,Imlil) לאימלילנשכים קום ונעלה על ג'יפים ניסע  אל לב האטלס הגבוה 

הכפרים הברברים המסורתיים והפחות מתויירים. נבקר בכפר הברברי המסורתי אימליל 
משם נחצה בעזרת  בשילוב טיול פרדות וביקור בכפרים ברברים נוספים עם נוף הרים ייחודי. 

 פסגות אוקיימדןאל בנסיעה  ה שני רכסים מקומיים ונמשיךהג'יפים בנוף הרים יפהפ
(Oukaimeden ממקום זה נצפה אל .)הפסגה הגבוהה ביותר בהרי  ,פסגת ג'בל טובקאל

 .לינה במרקשארוחת ערב ו (Marrakech) למרקש נגיעלקראת ערב  האטלס.
                                                                                                                                             

 הלב הפועם של מרוקו – מרקש 12יום 
הרי האטלס,  למרגלות מרוקו בדרום מערב מדברית עיר

מקור  ברברי.  ממוצא שרובם תושבים מונה כמיליון
"עיר  ומכונהאפשרי לשם העיר הוא מהשפה הברברית 

מרקש הינה אחת מחמשת הערים  .האלוהים"
המלכותיות החשובות של מרוקו והיא שוכנת בנוף 
מיוחד, במישור הפורה שלמרגלות הרי האטלס הגבוה. 
במרקש, שנוסדה לפני אלף שנים, יש רובעים עתיקים 

ם המשולבים זה בזה. נצא לסיור מקיף בעיר ומודרניי
במבוך הסמטאות בעיר העתיקה, בשווקים וברובע 
היהודי. נקדיש זמן לכיכר ג'מע אל פנה, על שפע 
השווקים והדוכנים, הרוכלים, מספרי הסיפורים ומגידי 

שלב בסיור אתרים ונהעתידות. באם יוותר זמן נמשיך 
, ורל'מז רדן'ז ם המוכר כגון; הגנים הכחולים שלייחודיים שאינם נמצאים במסלול הטיולי

לינה ארוחת ערב ורובע הנפחים.  –מדרסת אבן יוסוף מהיפות בעולם האיסלם, הקסדריה 
 במרקש.

 צילום: אביטל הרשקוביץ'

 צילום: אלון קירה
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  ממרקש למרגלות הרי האטלס אל אסווירה עיירת החוף האטלנטי 13יום 
האטלנטי  רצועת החוףאל עבר משם נמשיך בשעות הבוקר נשלים את ביקורנו במרקש. 

 , הלוא היא מוגדור היהודית. נסייר בעיר, שנבנתה בהשפעת(Essaouira) אסווירה לעיירה
לינה ארוחת ערב ו. נבקר בנמל היפה של העירו הארכיטקט הצרפתי תיאודור קורנט

  באסווירה.
 

 יום טיול בערי החוף האטלנטי אסווירה, ספי, אל ג'דידה וקזבלנקה 14יום 
בנסיעה לאורך חוף האוקיינוס  מאסווירהבשעות הבוקר נצא 

האטלנטי. לאחר שלטון פורטוגזי ארוך באזור זה, נותרו בערי 
החוף מבצרים, חומות ומפעלי בניה מרשימים שבנו 
הפורטוגזים. קהילות יהודיות שגשגו בערי החוף והותירו 
אחריהן בתי כנסת, בתי קברות ושאר שרידים יהודיים. נעצור 

במרכז הקדרות ( ונעצור לביקור Sefi) ספיבעיר הנמל והדייגים 
( שגם בה )החדשה אל ג'דידהאל העיר  משם המרשים. נמשיך

נמל הדייגים שלו, מפעל  על חומותיו,נותר מבצר מרשים ועתיק 
וסימטאות ציוריות להלך בהן. מחוץ לחומות משתרע  מים כביר

שוק אוכל מקומי מרשים. לקראת הערב נגיע לעיר הגדולה 
על שם  ה""העיר הלבנ המכונה (Casablanca) קזבלנקה

כלל שיותיר הזמן. את  נצא לסיור בעירמשמשת כמרכז המסחרי של מרוקו. ו בתיה הלבנים
נמשיך לשדה התעופה  בתום הארוחה. במלוןארוחת ערב יומנו האחרון במרוקו נסיים ב

 (. 15 –יום ה אחר חצות בתחילת הלטיסה חזרה ארצה )נחיתה 

 

  

 קירהצילום: אלון 
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 למרוקוטיול 

 

 טיול באוטובוס ממוזג ונוח. נופים מגוונים, הרים, ואדיות ומדבר אופי הטיול:
 

. אוטובוס )דרך יעד ביניים באירופה( טיסה סדירה לא ישירה תחבורה:
 תיירים ממוזג. סיורי ג'יפים בסהרה ובהרי האטלס הגבוה לכפרים הברברים

 
 והטוב בנמצא )דרגת תיירות( טובהבבתי מלון מדרגת תיירות  לינה:

 
 חצי פנסיון + שתי ארוחות צהריים מסורתיות כלכלה:

 
 מטיילים ומדריך ישראלי מצוות "אקו" 26-15גודל קבוצה  קבוצה:

 

 לאדם בחדר זוגי: ,בדולרהטיול למרוקו מחיר 

 450$תוספת ליחיד בחדר:  

 ימים. 15ולכן יש לעשות ביטוח ל  15 -נחיתה לאחר חצות ביום ה**

 

 

 

 

 

 הטיול תאריכי
מדריך 
 הטיול

מחיר הטיול 
 כולל טיסות

ל מיסי נמ
נכונים ליום 

פרסום 
 הטיול

 הערות "כסה

11-24.9.16 
ד"ר גילי 

 חסקין
2682$ 293$ 2975$ 

עד  100$הנחת רישום מוקדם של 

 9.6.2016לתאריך 

; שונה  זה בטיול הביקורים סדר

 הלילה אך זהה הטיול מסלול

 במקום) בקזבלנקה יהיה הראשון

 יהיה האחרון והלילה( רבט

 .באסווירה

אירוח במאהל טוארג : 5יום 

 מהודר בלב הסהרה

 ארוחת ערב: כולל 14יום 
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 לתשומת לבכם:

יובהר כי המחירים הנקובים לעיל נכונים ליום ההרשמה. במידה ותחול עלייה  -

ותחול התוספת  בשערי המטבע יעודכנו מחירי הטיול בהתאם 3%-הגבוהה מ 

 על הנוסע.

 לקבלת מידע על חיסונים יש לפנות ללשכת הבריאות באזור המגורים.  – חיסונים -

מ'. במידה ומטייל חושש ממחלת  3000באטלס הגבוה יש אזורים המגיעים לכמעט  -

 גבהים, מומלץ להתייעץ עם רופא. 

מסע של מרוקו נמצאת ברשימת המדינות שנמצאות תחת אזהרות  2000מאז שנת  -
 משרד החוץ והמטה ללוחמה בטרור.

)בתוקף של חצי  צילום דרכון עדכנילצורך הוצאת האשרה נבקשכם לשלוח למשרדינו  -
 מחיר האשרה כלול במחיר הטיול. שנה ומעלה(

שרמת שירותי התיירות במרוקו נמוכה מזו במערב. מלונות דרגה  ,על המטיילים לדעת -

 לונות דרגה ראשונה רגילים. ראשונה במרוקו אינם שווים ברמתם למ

התוכנית מתארת את האתרים בהם נבקר, אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך  -

 הימים.

 מס הנמל הידוע נכון ליום פרסום הטיול. במידה ויהיה שינוי תחול התוספת על הנוסע. -
 

 המחיר כולל:

 שתי ארוחות צהריים מסורתיות -חצי פנסיון ו 

  הברבריים באטלסטיול ג'יפים בין כפרי 

 טיול ג'יפים בחולות מרזוגה  

 טיסות בינלאומיות 

 תחבורה, לינה, כלכלה וצוות כמפורט 

 כניסה לאתרים 

 דמי טיפול ורישום 

  מיסי נמל 

  תשר לנותני שירותים מקומיים 

 אשרה למרוקו 
 

 המחיר אינו כולל:
ביטוח רפואי ומטען , ארוחות שאינן כלולות, שתייה והוצאות אישיות, מסי נמל מקומיים 

 שאינם נקובים בכרטיס ושמשולמים בחו"ל. 
 

 


