
  

  

 
 

 

 

 לעובדי  מרוקו
 כולל קזבלנקה, פס ומרקשהערים המלכותיות 

    םמיי 8
 

 
 

 תרבות ספוגי וכפרים ערים, צדיקים קברי. ואגדות חלומות, ודמיון מציאות מערב במרוקו טיול

 .סהרה מדבר של וצחיחותו האטלס הרי של פראיים נופים. השנים עם ונעלמת ההולכת יהודית

 ומבצרי גדולות ערים, ססגוניים אתניים מיעוטים, צבעוניים שווקים, תמר עצי מכוסות מדבר נאות

 ודיונות הסהרה שולי, המסתורית פס, האלגנטית רבאט דרך, הסואנת מקזבלנקה .מרהיבים בוץ

 המורכב, יפהפה פסיפס חלקי מהווים אלה כל - המרשימים האטלס והרי הצבעונית מרקש. החול

 .ומראות אנשים, תרבויות ,מנופים

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :" מבקרים במקומות הבאיםכשר ישיר"עם 
 מרקשקזבלנקה, רבאט, מקנס, פס, 



  

  

 

 

 

 מסלול הטיול
 

 מרקש - קזבלנקה –', תל אביב ה .1יום 

, המטרופולין הכלכלי הגדול ביותר במרוקו המודרנית. לקזבלנקה ונטוסבנמל התעופה בן גוריון  נפגש

 ניסע למרקש. לאחר ההגעה, נערוך סיור ראשוני בעיר.לאחר הנחיתה, 

 

 ', מרקשו .2יום 

ארמון הבאהיה, גני מנרה, הקטוביה המסגד הגבוה בעיר,  -נערוך סיור במרקש לאחר ארוחת הבוקר 

 הרובע היהודי וכמובן כיכר ג'מע על פנע. הכנות לשבת, תפילה וסעודת ליל שבת. – המדרסה, המלאח

 

 , מרקששבת .3יום 

ת יתפילה בבית הכנסת של הקהילה היהודית, סעודת שבת ולאחר מכן נצא לסיור רגלי בעיר בלווי

אלף לילה  לצאת לערב פולקלור ברברי, מסיפוריבמוצאי שבת, ניתן )בתוספת תשלום(, מלווה הקבוצה. 

 ולילה. 

 

   קזבלנקה -. א', מרקש 4יום 

נערוך סיור בעיר: נראה את העיר לקזבלנקה. עם ההגעה, יסע נונפרד ממרקש לאחר ארוחת הבוקר 

מרכז ונבקר במוזיאון היהודי המרכז את ההיסטוריה -אל-החדשה והעיר העתיקה, הבזאר הססגוני באב

 ותרבות רבים.המרתקת של יהדות מרוקו וכולל חפצי דת 
 

 פס -מקנס  –קזבלנקה ', ב. 5יום 

. נבקר 16-למקנס, בירת מרוקו בזמן שלטון הסולטאן מולאי איסמאיל לקראת סוף המאה ההבוקר ניסע 

בירתה הדתית ברובע היהודי העתיק ונבקר באתריה המרכזיים של העיר, בתום הביקור נמשיך לפס, 

 ה"מדינה" המעניינת ביותר במרוקו. תרבותית של מרוקו. עירו של הרמב"ם ובעלת
 

  פס', ג. 6יום 

נצפה על ארמון המלך מהרחבה, נסייר בסמטאותיה הססגוניות של העיר, נבקר  .פסהיום נערוך סיור ב

בבית העלמין היהודי העתיק, בקברה של הצדיקה סוליקה, נעבור דרך המלאח מקום מגוריהם של יהודי 

בערב,  פס, כמו כן נבקר בגילדות הפועלות באותו אופן שפעלו מאז ימי הביניים ובשוק העורות הצבעוני.

חפלה מקומית. מופע פולקלור הכולל ריקודים, מוזיקה ותלבושות להנות מתוספת תשלום(, ניתן )ב

 .מסורתיות

 

  רבאט -פס , 'ד .7יום 

, 5-סיור בעיר: נצפה על ארמונו של המלך, נבקר במוזוליאום של מוחמד הניסע לרבאט ונערוך הבוקר 

 מרכזה ההיסטורי של העיר ובשרידי המסגד הגדול. -נבקר בקסבה 

 

 תל אביב –קזבלנקה  -רבאט  ‘,ה .8יום 

 אביב.-הסעה לנמל התעופה וטיסה דרך יעד ביניים לתלתם ונשלם טיולינו במרוקו. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 תאריכים, מחירים ומידע שחשוב לדעת

 החזרתאריך  תאריך יציאה קוד טיול
משך 

 הטיול
 מחיר

תוספת 

 בחדר ליחיד

מחיר לעובדי 

 מאוחדת
 הדרכה

KMAR0508 05/08/2021 12/08/2021 8 יוסי בר יצחק 1555$ 195$ $1595 ימים 

KMAR1208 12/08/2021 19/08/2021 8 יצחק אסקוף 1555$ 195$ $1595 ימים 

KMAR1908 19/08/2021 26/08/2021 8 ראובן כהן 1555$ 195$ $1595 ימים 

KMAR1410 14/10/2021 21/10/2021 8 גבאיעדינה  1555$ 195$ $1595 ימים 

KMAR2110 21/10/2021 28/10/2021 8 יואב כהן 1555$ 195$ $1595 ימים 

KMAR1811 18/11/2021 25/11/2021 8 1555$ 195$ $1595 ימים  

KMAR1612 16/12/2021 23/12/2021 8 1555$ 195$ $1595 ימים  

 

 מחיר הטיול כולל

 לפי המסלול טיסה בינלאומית הלוך ושוב •

 ראשונה  ודרגת תיירות טובהמלונות בדרגה  •

 אוטובוס תיירים ממוזג ונוח ברמה המקובלת במקום •

 כניסות לכל האתרים הכלולים כחלק מן הטיול •

 ומדריכים מקומיים כמתחייב "כשר ישיר" מדריך ישראלי מצוות •

 בוקר וערב ארוחה מלאה + מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים •

  טיפים לנותני שירות במרוקו •

 ויזה למרוקו -האשר •

 

 מחיר הטיול אינו כולל

 ביטוח נסיעות, בריאות ומטען  •

 $ לאדם לכל יום טיול(5טיפ למדריך הישראלי )מקובל  •

 

  הערות
 ים בחו"ל אינם נחשבים למניין וחג‘ * ימי שישי ושבת, ימי חג וחול המועד בארץ, ימי א

 עבודה.  ימי   
 יתווספו מחיריהן לדמי ‘, * במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד

 הביטול הנקובים לעיל.    
 נוסעים משלמים.  25* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של 

 * בכל מקרה של שינוי, ביטול או תקלה הקשורה לטיסות, לשיט או לתעבורה תחול האחריות על 
 חברת התעופה או התעבורה.    
 יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות וסיבות אובייקטיביות אחרות.  *

 www.kasheryashir.co.il* תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט 
 לפחות.חודשים  6-* חשוב לוודא שהדרכון בתוקף ל

 * התוכנית מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים. 
 יתכנו בהחלט שינויים בסדר הערים, האתרים. נעשה מאמץ להגיע לכל האתרים המפורטים.  *

 מתאריך מתן ההצעה  ועד לתשלום   2%שינויים בשער המטבעות המקומיים  לעומת הדולר מעל *

 על הנוסעבפועל יחולו   

 
 

 תנאי תשלום

http://www.kasheryashir.co.il/


  

  

 לאדם. 300$–בעת הרשמה  •

 גמר תשלום. –יום לפני היציאה  35עד  •
 

 תנאי ביטול

 לאדם בלבד. 100$דמי הביטול  –ימי עבודה לפני היציאה  30עד מרגע ההרשמה ו •

 עלות כרטיס הטיסה לאדם בלבד. –ימי עבודה לפני היציאה  11 – 30 -מ •

 לאדם. 100$עלות כרטיס הטיסה ובתוספת  –ימי עבודה עד מועד היציאה  10 -מ •
 

 : הערת קורונה
בשל המצב הרגיש בעקבות התפרצות נגיף קורונה, החזר מלא על התשלומים במקרה של ביטול 

 בעקבות התפרצות קורונה במדינת היעד המלווה באזהרה של משרד הבריאות.
 

 


