רישום
באמצעות
פורטל הארגון

מרוקו הקסומה

לחברי הארגון בלבד
טיול מאורגן  9ימים  8 /לילות חצי פנסיון
נובמבר – דצמבר 2022
בהתאם לביקוש יפתח בהמשך מחזור נוסף במהלך חג החנוכה

תאריכי הטיול
7-15.11.22
שומרי מסורת

15-23.11.22
מחזור רגיל

23.11-1.12.22
מחזור רגיל

1-9.12.22
מחזור רגיל

טיול מקיף במרוקו המרתקת שכולל את כל האתרים החשובים במדינה:
מרקש

מקנס

"העיר האדומה" של מרוקו ,גני מנארה,
המדינה ,כיכר ג'מע אל פנע " ,בית הכנסת
העתיק "אלעזאמה"" ,המלאח היהודי"

שוק אל הדים ,שער "באב אל מנצור"

עמק האוריקה והרי האטלס
טיול לרכסי ההרים הגבוהים ביותר בצפון
אפריקה ,נחל האוריקה ,בית ברברי טיפוסי,
קבר רבי שמעון בלחנס

קזבלנקה
כיכר מוחמד ה ,5-העיר העתיקה ,טיילת
קזבלנקה ,קניון מרוקו ,ה"מלאח" הישן,
בית הכנסת בית אל
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רבאט
מוזוליאום המלך מוחמד ובנו חסן השני,
רחבת ארמון המלך ,הקסבה העתיקה.

פס
תצפית על העיר העתיקה ,ביקור בבית הכנסת
ההיסטורי 'איבן דאנן' ,בית העלמין היהודי ,קבר
הצדקת 'ללה סוליקה'  ,בתי מלאכה מסורתיים,
שעון המים של הרמב"ם

אסווירה
העיר העתיקה ,הנמל המצודה

דף מידע
מחיר הטיול:
טיול שומרי מסורת 7-15/11/22
מחיר אדם בחדר זוגי – ₪ 6,725
מחיר אדם בחדר לשלושה ₪ 6,725 -
מחיר אדם בחדר יחיד – ₪ 8,165
טיול רגיל| 23/11/22-1/12/22 | 15-23/11/22 :

1-9/12/22

מחיר אדם בחדר זוגי – ₪ 6,275
מחיר אדם בחדר לשלושה ₪ 6,275 -
מחיר אדם בחדר יחיד – ₪ 7,733
* מחיר הטיול כולל את אשרת הכניסה למרוקו ,טיפ למדריך הישראלי וביטוח נסיעות לחול*

רישום באמצעות פורטל הארגון ,כתובת הפורטלhttps://bit.ly/393CPSO :

הנחיות לרישום :כניסה ראשונה לפורטל לחברי הארגון:
 .1לוחצים על הכתובת :איפוס  /יצירת סיסמה ולפעול עפ"י ההנחיות.
 .2לאחר השלמת איפוס  /יצירת הסיסמא ,יש להיכנס למערכת ,למלא את מספר הזהות,
מספר הנייד ולהקליד את הסיסמא.
 .3לאחר כניסה ,תיפתח האפשרות :הרשמה לאירועים קרובים.
 .4לאחר הקלקה על כפתור הרשמה לאירועים קרובים ,ניתן יהיה לבחור את האירוע המתאים,
להקליק עליו ,למלא את הפרטים הנדרשים ולשלם באמצעות כרטיס האשראי.
 .5יש לוודא ,כי צילומים תקינים של הדרכון וצילום תקין של "תמונת פספורט" שמורים במחשב
ממנו מבצעים את הרישום ,כך שניתן יהיה להעלותם בעת ההרשמה.

שימו לב

להכנת הויזה למרוקו נא למלא אחר ההנחיות הבאות:
 .1יש להצטלם בחנות צילום לתמונות דרכון .על התמונה להיות צבעונית
בגודל  4X5על רקע לבן .יש לצרף את קובץ התמונה לטופס הרישום.
 .2נא לצרף צילום צבעוני של שני הדפים הראשונים של הדרכון ולהקפיד שהצילום
יעשה באופן איכותי ללא קפלים.

תנאי ביטול
לאחר ההרשמה ומעל  60יום לפני מועד היציאה החיוב על ביטול יהיה  100$לנוסע.
פחות מ 60 -יום ועד  30יום לפני מועד היציאה מחיר הביטול יהיה  25%ממחיר הטיול.
פחות מ 30 -יום ועד  15יום לפני מועד היציאה מחיר הביטול יהיה  50%ממחיר הטיול.
עד  14יום לפני מועד היציאה מחיר הביטול מלא (.)100%
* כפוף לתנאי הפוליסה .אתרי הביקור ניתנים לשינוי כנגד אתרים חליפיים.

ט.ל.ח.
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