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 טיול ג'יפים להרי האטלס •

 חוויה מדברית  •

 חפלה בפס •
 

 

 מרקש: 

 \" כיכר ג'מע אל פנע המדינה, גני מנארה, "העיר האדומה" של מרוקו, 

 והרי האטלס עמק האוריקה

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

 קזבלנקה:

בית הכנסת  הישן,  " ה"מלאח קניון מרוקו, , העיר העתיקה, טיילת קזבלנקה,5-כיכר מוחמד ה
  בית אל

 והרי האטלס האוריקהעמק 

טיול לרכסי ההרים הגבוהים ביותר בצפון אפריקה, נחל האוריקה, בית ברברי טיפוסי, קבר  

 רבי שמעון בלחנס

 רבאט:

 מוזוליאום המלך מוחמד ובנו חסן השני, רחבת ארמון המלך, הקסבה העתיקה. 

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

 מקנס 

 



 עין אסרדון -מפלי האוזוד ובני מלאל

   :אסווירה

 העיר העתיקה, הנמל המצודה

 ?מה דיסקברי ל

. לאורך השנים הוציאה החברה אלפי ת 'דיסקברי' מתמחה בהוצאת טיולים למרוקוחבר

מטיילים למסלולים ייחודיים ומרתקים במרוקו, מסלולים מגוונים ושופעים באתרים 

מוכרים וגם פחות מוכרים שאותם קשה יהיה למצוא בחברות אחרות. אנו מזמינים אתכם 

החל מהדיונות של מדבר סהרה והרי האטלס  -חושית במרוקו -להצטרף לחוויה כל

בטיול מאורגן עם  –, דרך קסבות, 'מלאחים' יהודיים ועד לערים הגדולות  הגבוהים

'דיסקברי' למרוקו תיחשפו לכל צדדיה של אחת המדינות היפהפיות ביבשת אפריקה  

 בפרט ובעולם בכלל. 

הטיול של 'דיסקברי' הוא בתנאי חצי פנסיון. כל האטרקציות כלולות במחיר ואל מסלול  

   .נוסים שיעשירו את החוויה שלכם במרוקוהטיול מתלווים מדריכים מ

הטיול  מסלול  

  

  מרקש  –|  ת"א  1יום 

נערוך סיור פנורמי בעיר ונגיע  עם הגיענו. למרוקונפגש בנמל התעופה בן גוריון ונטוס 

 אל מלוננו. 

בלילה נצא אל הכיכר המרכזית המפורסמת של מרקש, 'ג'מע אל פנע', הסמל והלב  

ערב מתעוררת הכיכר לחיים במופעי אקרובטים, קוסמים, מגלי  הפועם של העיר. בכל 

עתידות, מרקידי נחשים ומספרי מעשיות. נהלך בין דוכני מזון אותנטיים, שטיחים 

 לינה במרקש. .מרוקאים, תכשיטים, בשמים ותבלינים בעירוב צבעים וריחות

 

 קזבלנקה , תצפיות להרי האטלסבעמק האוריקה ו טיול ג'יפים  |  2יום 

טיול בהרי האטלס, רכס ההרים הגבוה מהמלון בשיירת ג'יפים לאחר ארוחת בוקר נצא ל

  . העמק מאופיין ע"ישוויץ של מרוקו -מכונה האוריקה הירוק ולעמק  ביותר בצפון אפריקה

פזורים כפרים ברברים,  ומעליו בחימר בצבעים חום ורדרד בצלע ההר מבנים הבנויים

שפרנסתם מגידול עצי פרי נשירים: תפוח, דובדבן, שזיף, אפרסק, משמש, אגוז מלך 

נחצה את העמק הירוק ונגיע אל קברו של אחד הרבנים המפורסמים של העמק, ושקדים. 



בקר בבית ברברי טיפוסי  נ רבי שמעון בלחנס ונשמע את האגדה הקשורה אליו. בהמשך

ונצפה  נמשיך בנסיעה בג'יפים  .ה מהתרבות המקומית באזור מיוחד זהשיספק לנו טעימ

אל אזור הכפר סטי פאטמה, כפר ציורי המחולק על ידי  ונגיעעל אוסף נופים פראיים 

ם מוריקים.  נהר. מעבר לנהר, נמצאים מספר בתי קפה, ושבילים העולים אל רכסי הרי

ה בסיורינו, סמוך לאתר הסקי אום  נמשיך בנסיעה בהרי האטלס ונגיע אל הנקודה הגבוה

 אל קיידן ממנה נשקף נוף נפלא של הרי האטלס והעמק. 

לאחר טיול הג'יפים נחבור אל האוטובוס ונסע אל הגדולה שבערי מרוקו ובירתה  

 הכלכלית, קזבלנקה.

בערב נצא אל הטיילת של קזבלנקה ונצעד לאורכה של הטיילת המקסימה המתפרשת  

האוקיינוס האטלנטי ונבקר גם ב"קניון מרוקו", הקניון המפואר לאורך קו החוף של 

 והגדול ביותר במרוקו ובו מיטב המותגים והחנויות. 

 
 פס -רבאט -קזבלנקה|   3יום 

 הבוקר יוקדש לסיור בעיר הנמל קזבלנקה. 

בשדרות רחבות, בניינים וקניונים ומאופיינת  זבלנקה בנויה על פי סגנון צרפתיק

בדומה לצמתים של פריז. "העיר הלבנה" זהו   -מודרניים במיוחד וצמתים בצורת כוכב 

הכינוי שניתן לקזבלנקה היפהפייה. עם הגיענו נתחיל  

 בסיור מקיף בעיר. 

, כנראה פרויקט הבנייה 2 –מסגד חסן ה  ראה את נ

נחשב השאפתני ביותר בעיר עוד מימיו של המלך ה

למנהיגם הרוחני של המקומיים. המסגד הגדול ביותר 

 במרוקו והשלישי בגודלו בעולם אחרי המסגדים במכה ובמדינה. 

רובע אנפה  גם את   מהמסגד נמשיך לסיור פנורמי בעיר ונראה 

נבנה בשנת   רובע אנפה הנחשב לרובע הכי יוקרתי בקזבלנקה. 

ארמונות יפהפיים ווילות מנקרות והוא מכיל אחוזות פאר,  1930

עיניים עם גני נוי מרהיבים. כל אלו שייכים לעשירי מרוקו  

נמשיך וכך נוכל לראות גם פן אחר של המדינה.  המתגוררים בעיר

ממנה מסתעפים הרחובות הראשיים בעיר.  5-לסייר בעיר ונראה את כיכר מוחמד ה

מסביבה נצפה על בניין הדואר   הכיכר מוקפת בגנים ובמרכזה ניצבת מזרקה מפוארת,

נמשיך אל . הראשי, ארמון המשפטים, הקונסוליה הצרפתית ועוד שלל מבנים מרשימים

"המדינה" של קזבלנקה, החלק העתיק ביותר בעיר שם נשוטט בין מבוך הסמטאות 



הצרות, ננשום ריחות משכרים של תבלינים אותנטיים ונפגוש בפריטי אמנות ויצירה 

   ים לא רעים בכלל(.  מקומית )במחיר

  רבאט של שמה  פירוש . בעיר סיור ונערוך רבאט -מרוקו  של הבירה  עיר אל נסעבצהריים 

  שהוקמה  ההיסטורית העיר מצודת של  שמה על", המצודה"  - הוא ממרוקאית בתרגום

 למאבקיהם המוואחדון שושלת לוחמי של הראשית כמפקדה ושימשה במרכזה

 . לספירה 12-ה במאה שם אי, בספרד הממושכים

 ובנו החמישי מוחמד המלך טמונים בו  במאוזולאום, המלך ארמון ברחבת נבקר תחילה

  אוסף בין רגלית נסייר. הנהר את  החוצה הגשר ואת חסן מגדל את נראה, השני חסן

 האותנטית מהאווירה ונספוג"  האודאייה" העתיקה הקסבה של  המפותלות  הסמטאות

  עוצר נוף יספק, הרים צוק של תילו על גבוה, הקסבה של מיקומה. המורי ומסגנונה שלה

  .בורג ונהר סאלה העיר עבר אל נשימה

 הנחשבת, הגדולה העירנסע אל  ברבאט סיורנו בתום

 .פס -מרוקו  של והתרבותית הדתית לבירתה

 

 

 

 

  חפלה מרוקאית מקנס, ,| פס 4יום 

לסיור בפס. נסייר בעיר העתיקה של פס  שהייתה בעברה מטרופולין  הבוקרקדיש את נ

יהודי. בפס התיישבה אוכלוסייה יהודית 

גדולה, חלקה התגבשה במקום וחלקה הגדול 

יותר היה ממגורשי ספרד. כאן פעלו חלק  

גדול מהמנהיגים, הסופרים והרבנים היהודים  

- במרוקו, ברובע ששמו היה בעבר 'פנדק אל

יר פס גדלה להיות בית חם עבור יהודי'. הע 

האוכלוסייה היהודית במרוקו. לא מעט 

צדיקים יהודים כתבו את שמם ופועלם בעיר  



יעקב  -לברט, ר' יהודה חייג', ר'יצחק בן-קוריש, ר' דונש בן-הבלשן והפייטן יהודה בן-

אלפסי )הרי"ף( ,הרמב"ם גם הוא עבר לעיר עם משפחתו ועוד צדיקים רבים שחרטו את 

ם ופועלם בעיר פס, סמל הדת והתרבות היהודית של מרוקו. ניסע למפעל קרמיקה  שמ

  הייחודי לעיר פס ונוכל להתנסות בעצמינו ביצור הקרמיקה.

נמשיך בסיורינו ונעלה לעמדת תצפית נהדרת מן המגדל הדרומי של העיר ונשקיף על 

ך גדול בו חיים העיר העתיקה. נטייל ב"מדינה" הבנויה כרשת רחובות מפותלים, מבו

ועובדים אלפי אנשים. נטייל בין הסמטאות ונבקר במפעל לצביעה ועיבוד עורות על פי 

שיטות הנהוגות מאות שנים וגם במפעל רועי הנחושת שגם הוא משמר מסורות עתיקות  

יומין. נצפה על ארמון המלך ועל שעון המים הנודע של הרמב"ם, ואחר כך נטייל 

בבית הכנסת ההיסטורי 'איבן דאנן' ובבית העלמין היהודי, שם  ב"מלאח" היהודי. נבקר 

נפקוד את קברם של ר' יהודה בן עטר ושל הצדקת 'ללה סוליקה'. נבקר גם בבית הכנסת  

, בבית שבו התגורר הרמב"ם בשהותו הקצרה במרוקו ובעיר  17-אבן דנן מהמאה ה

 .שנה 1200העתיקה הקיימת מזה 

 והיא מרוקו של" הקיסריות  הערים" מארבע אחת אשהי, מקנס אל העיר נסעאחה"צ 

  מורשת כאתר הוכרזה  היא. מפוארים בגנים המוקף, שלה המלכותי בארמון מפורסמת

"  מקנסה" שבט של משמו נגזר ושמה 10-ה במאה נוסדה מקנס . 1996 בשנת עולמי

  המדינה בירת הייתה העיר, מרוקו מלך אסמאעיל בימי, בעבר. העיר את שהקים הברברי

,  ברברים  הם תושביה רוב. אותה המאפיינים המונומנטאליים הבניינים נבנו זו ובתקופה

 את גם כולל העיר של  ההיסטורי החלק. מפוארת יהודית קהילה  צמחה גם בעיר אך

 חותמם וטבעו 1492 בשנת מקנס אל הגיעו ספרד מגורשי(. היהודית  השכונה) המלאח

 והקים הערבית  שבעיר" מלאח"מה היהודים את העביר אסמאעיל המלך. הקהילה על

 נסייר, מקנס של"  הישן המלאח" ונקראת היום עד שקיימת, ארמונו בקרבת שכונה להם

. נמשיך אל בקר בתלמוד תורה )באם פתוח(ואף נשתדל ל ברחובות המלאח היהודי

תר  ביווהשמור ער היפה שנחשב לש חבה הסואנת של שוק אל הדים מול באב מנצור  הר

 במרוקו. 

הכוללת ארוחת ערב.    חפלה מרוקאיתלנצא   נחזור אל פס ובלילה סיורינו במקנס בתום

 בפסבו נוכל לרקוד כמיטב המסורת נהנה ממוסיקה חיה, ריקודי פולקלור וגם אנחנו  

   ואפילו נחזה בטקס חינה מסורתי.

 ארוחת ערב ולינה בפס.

 

 



 

  בני מלאל –איפראן  | 5יום 

בדרך נופית מרהיבה ונחצה יערות ארזים ואלונים עד שנגיע  לאחר ארוחת הבוקר נסע 

מכונה גם בלב הרי האטלס התיכון ומטר,  1650 בגובה השוכנת הנופש איפראן לעיירת 

"שוויץ של מרוקו" . נסייר בעיירת בעלת האווירה האירופאית ובה בתי קפה יפים 

הסמל של העיר    -הקונדיטוריה הצרפתית. נראה את פסל האריההמגישים את מיטב 

 ונשמע את הסיפור הטראגי הקשור אליו ונטייל לאורך האגם המלאכותי בלב העיירה. 

מפעל שהוא "בין אלווידאן" נמשיך בנסיעה דרך הסכר הגדול   לאחר הביקור באיפראן,

"י הצרפתים במסגרת מ' שנבנה ע 268הסכר באורך של  .מרוקו ביותר שלהמים הגדול 

  בלב הנמצאת מלאל בני העיר נגיע אלשל המאה הקודמת.  50-פיתוח מרוקו בשנות ה 

 מלאל השם פירוש ) בחורף המושלגים תסמיט הרי למרגלות,   מרוקו של החקלאי  האזור

ובפארק הירוק   נבקר במעיינות אין אסרדון )פרוש שמם הוא "פרד"((. לבן הוא בברברית

 לינה וארוחת ערב באזור בני מלאל. המקיף אותם. 

 
 יום 6 | מפלי אוזוד – מרקש 

 

 ושנחשבים במרוקו ביותר הגבוהים המפלים, אוזוד מפלי נסע אל, בוקר ארוחת לאחר

 נהר קניון אל ונשפכים מטר 100-כ של מגובה צונחים המרשימים המפלים. ביותר ליפים

.  מטרים 400  של לגובה מתנשאים  שקירותיו צר בקניון לאיטו שמתפתל נחל, עביד אל

  ריבוי  בשל" אוזוד " לשמם זכו המפלים  ואכן זיתים הוא בברברית" אוזוד"  המילה פירוש 

 המפלים בסביבת(. זיתים  הוא בברברית אוזוד המילה פירוש ) באזור הגדלים זית עצי

  ושלוות קטנות  מרוקניות ומסעדות בוסתנים, המים י"ע המופעלות קמח תחנות  קיימות

 .והשובבים המתוקים האטלנטי המקוק קופי את לפגוש  נוכל מזלנו יתמזל ואם

 מהמפלים נסע אל העיר המרתקת מרקש. 

 

 

 

 

 

 



 אסווירה |  7יום 

בדרכינו עיר הנופש אסווירה השוכנת לחופו של האוקיאנוס האטלנטי. הבוקר נסע אל 

  על  נלמד. למרוקו הייחודי הארגן שמן  את המייצרות נשים של בקואופרטיב נעצורלשם 

 ממשלת של בעידודה שנוסד הקואופרטיב. הפקתו אופן ועל השמן של הרבות סגולותיו

 לייצר כדי  זעום בשכר ועובדות מנוצלות היו כ"שבד רבות לנשים פרנסה מעניק, מרוקו

הוכרזה  . העיר , הידועה גם בשמה הקודם מוגדוראסווירהנמשיך בנסיעה אל  .השמן את

על ידי אונסק"ו כ'אתר מורשת עולמית'. והיא עיר נמל המוגנת על ידי מפרץ טבעי.  

באסווירה נערכים בדרך קבע פסטיבלים רבים ובשל כך העיר תמיד נשארת תוססת  

ונחשבת לפנינה תיירותית בקרב תיירים מכל קצוות עולם. עד כמה מבוקשת אתם 

 מרלי וג'ימי הנדריקס האייקונים! בחופיה בוב  נהגו לבלות 60- ואלים? ובכן, בשנות ה ש 

נתחיל את סיורנו בעיר העתיקה שם נטייל בין בתי  

מלאכה מסורתיים ונראה את דרכי עיבוד עצי הערער 

האדום. נצעד ברחובות הצרים והמפותלים של העיר 

ות ונפגוש בבתים הצבועים בכחול ואדום, גלריות אמנ

וחנויות קטנות של אמנים ומגלפי עץ. נטייל ב"מלאח" 

היהודי שרחובותיו יובילו אותנו עד לנמל הדייגים של  

אסווירה, נמל 'סקאלה', המוקף במצודות שמירה עתיקות. 

מהנמל נעלה אל המצודה הפורטוגזית, שריד היסטורי 

מימיה הקדומים של אסאווירה ונשקיף על העיר הפרושה  

 סיורנו נחזור למרקש אל מלונינו.  בתוםתחתינו. 

 
 יום 8 |   מרקש, חוויה מדברית  

 
 את היום נקדיש לסיור במרקש. 

 
מרקש מכונה "העיר האדומה" של מרוקו הודות לגווני האדמה הדחוסה והאדומה שיצרה  

את מבניה. העיר המדברית מוקפת החומה יושבת בין שני אוצרות הטבע הגדולים של 

התפר בין הרי האטלס לבין מדבר סהרה. יש שיקראו למרקש העיר על  -מרוקו 

 . ) "אהובתי  -הרומנטית ביותר של מרוקו )וינסטון צ'רצ'יל נהג לכנות אותה 

נבקר בגני המנארה ונצפה על מסגד כותוביה המסגד המפורסם של מרקש בעל מינרט  

הראשון של   גבוה הנצפה מכל נקודה בעיר. נמשיך לסיור ב"מלאח היהודי" שבחציה

המאה העשרים היה המלאח היהודי של מרקש הגדול ביותר במרוקו, ובאותה תקופה  

נבקר בבית הכנסת העתיק "אלעזאמה", אותו בנו  .התגוררו בעיר עשרות אלפי יהודים



נסייר גם בשווקיה הצבעוניים של מרקש ואף  . 1492יהודים ממגורשי ספרד אי שם בשנת 

 רסם המציע שלל מרקחות ותרופות טבעיות.  נפקוד בית מרקחת ברברי מפו

,  סהרה מדבר בפאתי הנמצא אגפאי מדבר  אל נסע מצפה לנו חוויה מיוחדת:  בערב

,  גמלים על רכיבה ארוחת ערב,  הכוללת מדברית חוויה לנו  מצפה ושם למרקש  סמוך

 . ופירות פולקלור מופע, מוסיקה

 ת"א  -מרקש |  9יום 

ממערב לעיר  1913רובע גיליס, שנבנה בשנת  -נסייר בחלק החדש של מרקש בבוקר 

נהנה גם מזמן  .העתיקה בסגנון אירופי, ובו שדרות רחבות, רבעי מגורים וגנים ציבוריים

אחה"צ נסע אל שדה התעופה של חופשי לקניות בקניון מנרה היפה או בשווקי העיר.  

 מרקש ונטוס ישירות לת"א.

 ת"א|  10יום 

 !  בנתב"ג. תם ונשלם טיולנו במרוקו לאחר חצות ננחת

 הטיול כולל: 

 * טיסות בחברה סדירה 

 בדרגת תיירות טובה  מלונות* 

 1.7.22לשינויים מ  ף* מיסי נמל והיטלים כפו

 חצי פנסיון : ארוחות בוקר וערב -*כלכלה

 * דמי כניסה לאתרים בהתאם למסלול הטיול

 שירותים בחו"ל )למעט המדריך הישראלי(.* תשר לנותני 

 * מדריך ישראלי מצוות דיסקברי.

 .* אוטובוס תיירים ממוזג

 

 הטיול אינו כולל:

 ( לפי ההנחיות הרלוונטיות במועד היציאהבדיקות קורונה )

 *כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל" 

 *הוצאות אישיות במהלך הטיול למרוקו 

 1.7.2022ר *שינויים במיסי נמל ודלק שיקבעו על ידי חברות התעופה לאח

 כל מה שיקבע על ידי המדינות )ישראל ומרוקו(, בנושא וירוס הקורונה. *

 חשוב:



הנחיות בנושא   מחוסנים או למחלימים לפי הדרישות של שלטונות מרוקו.מיועד ל* הטיול   
 .קורונה יועברו לפני הטיול

יינתנו * עקב תנאי תחלואה במדינת היעד יתכנו שינויים במסלול, במקרים כאלה 
 .ביקורים, באתרים חלופיים ראויים

 מידע כללי:

אינה אחראית לנזקים שיגרמו לנוסעים כתוצאה משינויים הנעשים ע"י    חברת דיסקברי .1

כוח  מכל סיבה שהיא. כמו כן החברה אינה אחראית לכל נזק הנובע מ  חברת התעופה

 וכו'.  , מגיפות, מלחמות פגעי מזג האווירעליון,  

עלול סדר הביקור באתרים להשתנות ויתכן  שאינן תלויות בחברה  סיבות שונות  בשל   .2

 בהתאם ללוח הזמנים.  וזאתכי אתרי ביקור ספורים יוחלפו באחרים  

 ביטולודמי  תנאי

 להלן דמי הביטול הנקבעים לפי מועד הביטול בפועל: 

 לנוסע 100$יום לפני מועד היציאה:    60לאחר ההרשמה ומעל 

 ממחיר הטיול  50%יום לפני מועד היציאה:   15יום ועד   60פחות מ

 . ממחיר הטיול 100%יום לפני מועד היציאה:   14עד


