
מבצע במחיר מיוחד מאד
טיול מאורגן  למרוקו  למשפחות יד לבנים

  1-9.12.22
9 ימים – מחזור רגיל  

אדם בחדר זוגי - 6,275 ₪
אדם בחדר ל-3 - 6,275 ₪
אדם בחדר יחיד - 7,733 ₪

   Discoveryt.co.il | 03-5627248 :הזמנות בטלפון

טיסה ישירה למרקש, מלונות 4/5, חצי פנסיון.

הטיול כולל ביקורים בערים מרקש, קזבלנקה, רבאט, מקנס ופס. טיול ג'יפים בהרי האטלס, טיול למפלי האוזוד

חפלה בפס, מופע הפנטזיה של עלי ועוד

בדקה
ה-90

לינה במלונות: מריוט בפס, מוגדור בקזבלנקה, קנזי רוז גרדן במרקש, שמס לייק ב אפורייר



מרקש- כיכר ג'מע אל פנא

הכיכר המרכזית של מרקש הידועה 
היא  פנע',  אל  'ג'מע  העולם,  בכל 
בכל  העיר.  של  הפועם  והלב  הסמל 
ערב מתעוררת הכיכר לחיים במופעי 
עתידות,  מגלי  קוסמים,  אקרובטים, 
מעשיות.  ומספרי  נחשים  מרקידי 
הכיכר מלאה  בדוכני מזון אותנטיים, 
שטיחים מרוקאים, תכשיטים, בשמים 
צבעים  בעירוב  זאת  וכל  ותבלינים 

וריחות מסחררים.



טיול ג'יפים בעמק האוריקה 
ותצפיות להרי האטלס

טיול של נופים וטבע בעמק האוריקה 
מרוקו,   של  שוויץ   - המכונה  הירוק 
ההרים  רכס  האטלס,  הרי  למרגלות 
הגבוה ביותר בצפון אפריקה. העמק 
בצלע  הבנויים  מבנים  ע"י  מאופיין 
ורדרד  חום  בצבעים  בחימר  ההר 
ברברים,  כפרים  פזורים  ומעליו 
פרי  עצי  מגידול  בעיקר  שפרנסתם 
שזיף,  דובדבן,  תפוח,  כמו   נשירים 
אפרסק, משמש, אגוז מלך ושקדים.



קזבלנקה

קזבלנקה היא העיר הלבנה, הגדולה 
זוהי  הכלכלית.  ובירתה  מרוקו  בערי 
סגנון  פי  על  הבנויה  גדולה  נמל  עיר 
רחבות,  בשדרות  שופעת  צרפתי, 
המבנה  מודרניים.  וקניונים  בניינים 
המפורסם בעיר הוא מסגד חסן ה – 2,. 
המסגד הגדול ביותר במרוקו והשלישי 
בגודלו בעולם אחרי המסגדים במכה 
ובמדינה. זהו המסגד היחידי בעולם 
שחלקו בנוי מעל הים. בראש המינרט 
והמתנשא  אנדלוסי  בסגנון  הבנוי 
210 מ' יש קרן לייזר המראה  לגובה 

את הכיוון למכה. 



רבאט 

שפירוש  מרוקו  של  הבירה  עיר 
- שם הנגזר  - "המצודה"  שמה הוא 
שהוקמה  המרהיבה  מהמצודה 
שוכנת  העיר  ה-12.   במאה  ברבאט 
לחוף האוקיינוס האטלנטי, על גדתו 
המערבית של הנהר בו רגרג. רחבת 
ארמון המלך, המאוזולאום בו טמונים 
חסן. ובנו  החמישי  מוחמד  המלך 
הבולטים  מאתריה  הם  חסן  ומגדל 
העתיקה  הקסבה  לצד  העיר  של 

"האודאייה" הבנוייה בסגנון מאורי. 



פס 

במרוקו,  בגודלה  השלישית  העיר 
של  הדתית  לבירתה  הנחשבת 
המדינה. רבים מתארים את פס בתור 
ירושלים של מרוקו ולא בכדי. זוהי עיר 
עם מסורת חזקה במיוחד, הממוקמת 
על  וחולשת  מרוקו  ממלכת  במרכז 
מוקדי הכוח וההשפעה במדינה. העיר 
גבעות  מוקפת  ברמה   שוכנת  פס 
ירושלים(.  את  במשהו  )המזכירה 
אל  פאס   - המכונה  פס  של  המדינה 
היא  הראשונה(  העתיקה  )העיר  באלי 
אחת הגדולות מסוגה בעולם, ויש בה 

מעל 9500 רחובות וסמטאות.



מקנס 

"הערים  מארבע  אחת  היא  מקנס, 
הוכרזה  והיא  מרוקו  של  הקיסריות" 
 .1996 בשנת  עולמי  מורשת  כאתר 
ושמה  ה-10  במאה  נוסדה  מקנס 
"מקנסה"  שבט  של  משמו  נגזר 
בעבר,  העיר.  את  שהקים  הברברי 
העיר  מרוקו,  מלך  אסמאעיל  בימי 
הייתה בירת המדינה ובתקופה זו נבנו 
הבניינים המונומנטאליים המאפיינים 
אותה ובהם שער באב מנצור שנחשב 
במרוקו.  ביותר  והשמור  היפה  לשער 
רוב תושביה של מקנס הם  ברברים, 
יהודית  קהילה  צמחה  גם  בעיר  אך 

מפוארת.



מפלי האוזוד

ביותר  הגבוהים  המפלים  אוזוד,  מפלי 
במרוקו ושנחשבים ליפים ביותר. המפלים 
כ-100  של  מגובה  צונחים  המרשימים 
עביד,  אל  נהר  קניון  אל  ונשפכים  מטר 
נחל שמתפתל לאיטו בקניון צר שקירותיו 
מתנשאים לגובה של  400 מטרים. פירוש 
המילה "אוזוד" בברברית הוא זיתים ואכן  
המפלים זכו לשמם "אוזוד" בשל  ריבוי עצי 
אוזוד  המילה  )פירוש  באזור  הגדלים  זית 

בברברית הוא זיתים(.
בסביבת המפלים חיים קופי המקוק הברברי  
הנפוצים בהרי האטלס של אלג'יריה ומרוקו 
ובנוסף לאוכלוסייה קטנה בגיברלטר. זהו  
הפרימט היחידי שחי בטבע באירופה, נוסף 

לאדם.



אסווירה

ביותר  היפות  הערים  לאחת  נחשבת 
בשמה  גם  שידועה  אסווירה  במרוקו. 
של  לחופו  שוכנת  מוגדור,   הקודם, 
נמל  עיר  והיא  האטלנטי  האוקיאנוס 
המוגנת על ידי מפרץ טבעי. אסווירה א 
הוכרזה על ידי אונסק"ו כ'אתר מורשת 
ברחובות  מאופיינת   והיא  עולמית' 
הצבועים  ובבתים  ומפותלים  צרים 
וחנויות  אמנות  גלריות  ואדום,  בכחול 
העיר  עץ.  ומגלפי  אמנים  של  קטנות 
וסירות  שלה  הדייג  בתעשיית  נודעת 
הדייגים הקטנות הצבועים בכחול הם 

מסימני ההכר הבולטים של העיר.



מרקש 

מרקש היא עיר מדברית בדרום מערב מרוקו 
כמיליון  מונה  העיר  האטלס.  הרי  למרגלות 
העיר  והיא  ברברי,  ממוצא  שרובם  תושבים 
מכונה  העיר  במדינה.  בגודלה  הרביעית 
בשל  ןזאת  מרוקו.  של  האדומה"  "העיר 
שיצרה  והאדומה  הדחוסה  האדמה  גווני 
את המבנים בעיר. העיר המדברית מוקפת 
החומה יושבת בין שני אוצרות הטבע הגדולים 
של מרוקו - על התפר בין הרי האטלס לבין 
העיר  למרקש  שיקראו  יש  סהרה.  מדבר 
הרומנטית ביותר של מרוקו )וינסטון צ'רצ'יל 
נהג לכנות אותה - "אהובתי"(. העיר נודעת 
ובאתרים  והצבעוניים  התוססים  בשווקיה 
לעיר  רבים,  לדעת  אותה  ההופכים  רבים 

המרתקת ביותר במרוקו.







יש למלא את הפרטים באנגלית כפי שמופעים בדרכון ולסמן את בחירתכם )המחירים הם לאדם(

המחיר הינו בהתאם לבחירת החדר וכולל ויזה למרוקו + ביטוח נסיעות + טיפ למדריך ישראלי
עד 4 תשלומים שווים  | מס תשלומים: סה"כ לחיוב    

 office1@discovery-israel.co.il 1. נא להחזיר את הטופס חתום לפקס: 03-5627249 או למייל
www.discoveryt.co.il 2. ההזמנה היא בכפוף למידע המופיע תחת פרק תנאים כלליים באתר דיסקברי

3. תנאי ביטול:
לאחר ההרשמה ומעל 60 יום לפני מועד היציאה :100 $ לנוסע. פחות מ 60 יום ועד 30 יום לפני מועד 

היציאה: 25% ממחיר הטיול. פחות מ 30 יום ועד 15 לפני מועד היציאה:50% ממחיר הטיול. עד 14 לפני מועד 
היציאה:100% ממחיר הטיול.

פרטי
נוסע 

  שם
פרטי

שם
משפחה 

תאריך
מספר תעודת זהותלידה

דרכון
 תוקף
 דרכון

1

2

3

1-9.12.22  טיול בטיסות ישירות
  מחיר הטיול   

אדם בחדר זוגי - 6,275 ₪

אדם בחדר ל-3 - 6,275 ₪

אדם בחדר יחיד - 7,733 ₪ פרטי אשראי:סוג הכרטיס - )נא לסמן בעיגול( לאומי/ויזה/כאל/ישראכרט/אמריקן

מס' כרטיס אשראי:

תעודת זהות:

שם מלא:

כתובת:

נייד של בעל הכרטיס:

טלפון נוסף:

מייל:

תוקף:

ספרות בגב הכרטיס

חודששנה

להנפקת אשרת כניסה למרוקו
 להצטלם בחנות צילום לתמונת דרכון בגודל 4X5 על רקע לבן. את התמונות לשלוח אלינו. . 1

)להקפיד שאין השתקפות אור בצילום(.
יש לצלם בצבע את שני הדפים הראשונים בדרכונכם - הדף בו מופיעה תמונתכם ואת הדף הסמוך לו. להקפיד . 2

שהצילום נעשה באופן איכותי ללא קפלים, ישר ולא חתוך ולשלוח אלינו.

הסוכן המטפל        חתימת הלקוח    




