
 מרוקו
  רבאט – קזבלנקה –ת"א : 1יום 

. בצהרים, לאחר קבלת ויזות ומעבר ביקורת דרכוהים, נצא צפונה אל לקזבלנקהבשעות הבוקר נצא בטיסה )דרך יעד ביניים(

 העתיקה שבין הרי הריף להרי האטלס.הבירה. הנסיעה לאורך החוף האטלנטי בתוואי הדרך  רבאט

 סגדמאת תואם אשר שבנה חסן השני עבור אביו מוחמד החמישי ואת רחבת המסגד  מוזוליאוםבנבקר עם הגעתנו לעיר, 

מבצר העיר בימי המוואחידון, המרינים  ,הריבאט המקוריזהו המקום בו הוקם  .הודיהאלקסבת ב נבקר. במרקש הכותוביה

לתצפית לעבר העיר  הקסבהרובע מגורים מדהים ביופיו וניקיונו. נעלה על חומותיה של  נוקסבה ישהוהאנדלוסים. בתוך 

 . לינה ברבאטהנמצאת בצדו השני של הנהר.  יסאל

 

 פאס  –מקנס  – רבאט: 2יום 

, פתח באב אל חמיסאת הביקור נתחיל דרך , בירתה העתיקה של מרוקו. למקנס. בצהריים נסיעה ברבאטבבוקר המשך סיור  

גדול בחומת העיר העתיקה המעוצב בצורת פרסה ועליו מתנוססת הכתובת "אני הוא שער המזל והברכה...". בהמשך ניכנס 

, הרובע היהודי העתיק, וכמובן בשווקים במלאח, העיר העתיקה, נראה את שרידי האורוות המפוארות, נבקר למדינה

 .לינה בפאס. לפאס. בערב נסיעה מרבאטעוניים. נסייר בעיר בהתאם ללוח הזמנים ולשעת ההגעה הצב

 
 אספ: 3יום 

את נה סמל לבירה הדתית והתרבותית של מרוקו. יהמשמרת חדש וישן וה ,לבירה הייחודית והמעניינת המוקדש כולויום 

נבקר את ארמון המלך הנמצא בשכנות . על חומותיה וגגותיה הירוקים ,תצפית על קברי השושלות והעיר כולההביקור נתחיל ב

, כולל ביקור בקברה של הצדקת "לילה סוליקה", נכנס השמור היטב ,בית העלמין היהודינמשיך ל .הודירובע היה - מלאחל

בסמטאות הצרות  גם לביקור בבית הכנסת העתיק איבן דאנן ונחלוף על פני שעון המים המפורסם של הרמב"ם. נשוטט

העתיקה, בין בעלי המלאכה  המדינהבנוסף, נשוטט בין הסמטאות של והראשון שהוקם במרוקו.  העתיק ביותר במלאח

שוק צובעי  - סבעין-סוק אשוק הכופר,  - אלחינה סוקמוכרי התבלינים,  - סוק אלעטריןוהשווקים הצבעוניים והריחניים, 

 . לינה בפאס .שוק הבורסקאים ועוד... ככול שהזמן יותיר לנו - דרבעין-סוק אהצמר והבדים, 

 

 דארפו –ראשידה  -איפראן  - אספ:  4יום 

עיר  ,איפראן שר באטלס התיכון בואכה העירא לארץ הארזיםונרד דרומה  אספעם בוקר נצא את העיר יום נסיעה ארוך. 

נבקר את הקופים שביער ו נטייל אל האגם שבלב העיר. הנופש והקיט של מלך מרוקו המזכירה את אזור האלפים בשוויץ

מדבר אל פתחו של  נדרים. בעמק הזיזם יהממקמים אוהל מעניינת בין כפרי רועים נוודיםארוכה ונסיעה  ,המשךב .הסמוך

העיר  עד ,מעבר הליגיונרים, דרך ונאות מדבר ירוקים דקליםהארץ קסבות הבנויות מלבני בוץ, נחצה את  דרך, הסהרה

מרכז  – לינה בארפוד. עמק הזיז, הנחשבת כנאת המדבר הגדולה והמרכזית של אשל משפחת אבו חציר העיר מוצא - ארפוד

 השלטון האזורי.

 

 ווארזאזאת -קניון הטודרא  -מדבר הסהרה  –ה זוגדיונות מר)עם ג'יפים(  –ארפוד : 5ום י

עם ההגעה . (ג'יפיםהעל גבי )מרזוגה ואל דיונות הזהב של מדבר הסהרה בשעות הבוקר המוקדמות נשכים אל פתחו של 

נעמיק אל תוך הדיונות הלובשות ( על אחת הדיונות ומפסגתה נצפה בזריחה. אפשרות לגמליםלדיונות נצא לסיור רגלי )

נחזור לארוחת בוקר מאוחרת  אנשי "הגלימה הכחולה". -ואולי אף נזכה לפגוש את תושבי המדבר  ות חדשותצורופושטות 

-קילומטרים של תעלות מים תת –המדהים  אתר הפוגארותת המדבר ונמשיך דרך ור באתרי נאבמלון ולאחריה נצא לסיו

. בקניון הטורדארגלי קצר סיור  - בצהריים. אהטודרקניון אל לאחר הסיור נצא ו מים לתושבי הסהרה. קקרקעיות שסיפ

בקצה של עמק פורה בו מטעי דקלים מדבריים וכפרים  יררטינקלומטרים צפונית לעיר  15הערוץ המיוחד עובר במרחק של 

, נעבור בתוך כפרים ברברים נידחים וקסבות לעמק הדאדאסלאחר הסיור המרתק נמשיך קטנים שבתיהם עשויים לבני בוץ. 

  .ווארזאזתבה לינהמאוחרות. שעות הערב ב ווארזאזתהגעה לעיר . היום שכולו חווי -אדומות מיוחדות 

 

 ש )טיול ג'יפים(מרק  –איית בן חאדו  –ווארזאזאת : 6יום 

לב. לא בכדי הפכה לאתר -עיר מדברית מיוחדת במינה ושובת - בווארזאזאת נתחיל בסיור בוקר .קבל את הג'יפיםנבבוקר 

קסבת  -בהמשך נצא בנסיעה קצרה צפונה לסיור באחת הקסבות היפות והשמורות במרוקו הסרטה לצוותי צילום מכל העולם. 

בדרך נופית מרהיבה ומיוחדת. הנוף עוצר  הרי האטלסמשם נטפס אל מרומי  .אשר אותה משמרת אונס"קו בן חאדוית אי

. מהארמון נשקף נוף מרהיב. נחזור לדרך המלך בטלוואתהנטוש  בארמון הגלאוויםנעצור לביקור נשימה ומרהיב ביופיו. 

. מרקשלעת ערב נגיע אל העיר  מטרים. 2550 -כה של בגוב ,"מעבר הרועים",טיזי טיצ'קההמובילה אל מעבר ההרים 

כיכר האבודים. אליה מתנקז המון רב מכל   - עג'אמע אלפנאהשוק הגדולה לאחר התמקמות במלון וארוחת הערב נצא לכיכר 

ינה לחוויה רב חושית מרתקת.  – סיפוריםהמספרי קצווי העיר להנות מדוכני האוכל המעשנים ומוארים במנורות ענקיות ומ

 במרקש.

 העיר האדומה – מרקש: 7ום י

על רקע  חומה ובה שערים מפוארים,עיר מוקפת . ה11-נבנתה במאה ה. בהרי האטלס הגבוההפנינה הירוקה אשר  - מרקש 

הארמון נבנה על ידי וזיר הסולטאן, סי אחמד בן  - ארמון הבהייהלאתריה ההיסטוריים:  יום שלם שנקדיבתיה האדומים. 

, ונצפה מכל טרמ 77המתנשא לגובה של  )צריח( מסגד ומינרט - מסגד הכותובייה. 1894"בא חמד" בשנת  המכונהמוסא, 

שם חיים  המלאחנשוטט בסמטאות . המוקפת עצי זית ובריכת המנרהמקום בעיר וממרחק קילומטרים רבים ומחוצה לה. 



 מינות בתי מלון ואילוצים אחרים. סדר המסלול והביקור באתרים עשוי להשתנות בשל זמני טיסות, ז
 

נסתובב בסמטאות השוק והססגונית והמרתקת  עהג'אמע אלפנאאל כיכר נחזור עדיין יהודים ונבקר בבית הכנסת הגדול. 

 .לינה במרקשהמקורה. 

 

 : האטלס הגבוה8יום 

)מהגבוהים שבפסגות האטלס  הר האוקמידון, הנמצא למרגלות וריקהלעמק האאטלס הגבוהה. נסיעה יוקדש ל זהיום 

סיור רגלי  .לוואדי תנסיפת, המנקז את רכסי האטלס הגבוהים. הוא זורם צפונה ונשפך נהר האוריקהנמשך לאורך הגבוה(, 

 .לינה במרקשחזרה למרקש בשעות אחה"צ.  .ושדות מעובדים בין בוסתני פירותים הפוריים, בעמקבמסלולי הליכה קצרים 

 

 אסווירה ) מוגאדור( –מרקש : 9ום י

ת ו, אחת משרשרעיר נמל עתיקה אסווירהביקור בעיר המצוירת לנסיעה אל השפלה האטלנטית לאחר ארוחת הבוקר נצא ב

המלאים בבתי מלאכה  המדינהבסמטאות נסייר שבת ליפה מכולם. חערי החוף הפורטוגזיות שלחוף האוקיינוס האטלנטי הנ

היהודי  המלאחנשקפת תצפית מרהיבת עין על הים וצוקיו הסלעיים, הנמל, הימית משם מצודה ה - לסקאלהושווקים, נעלה 

וקק והצבעוני שם נמכרים הדגים הטריים ונאכלים במקום. נציץ אל סמטאות נקיף את חומות העיר, נבקר בנמל הש .והמדינה

 .לינה באסווירה.למרשים ביותר במרוקו בהנחש ,הרובע היהודי בו חי רבי חיים פינטו ובבית הקברות בו הוא קבור

 

 קזבלנקה   –סאפי  –אסווירה : 10יום 

עשיית הסרדינים של המדינה, וכן יצוא הפוספטים, טקסטיל עבור ת תהנמל העיקרי , אשר הינה עירלסאפיעם בוקר ניסע 

. ג'דידה לקזבלנקה-אל. ומשם ניסע צפונה, דרך 1514בשנת  אימגיר-בנישהוקם ע"י שבט  ברובע הקדריםנבקר  וקרמיקה.

קים , סביבה נמצאים מרכזיים פיננסיים, בנו נערכים השווקים המסורתיים , בהבכיכר מוחמד החמישיעם הגעה לעיר נבקר 

, שנבנה החובוסנסתובב בסמטאות  בתי הקולנוע והחנויות. ,בתי קפה ,בית משפט העליון ומבנה העירייה וכן סוכנויות נסיעות

בסגנון האדריכלות המסורתית: מבוכים וסמטאות, קשתות, דלתות עץ גדולות, סורגים וחלונות מסוגננים, אריחי  1923 -ב

 .לינה בקזבלנקה. המלאח והשוק של קזבלנקה, באב אל מרקסנמשיך על  ץ ארז.מזוגגים, עמודים, כותרות וע קרמיקה

 

 ת"א –קזבלנקה : 11יום 

המסגד הגדול ביותר בעולם שנבנה בראשית שנות . חסן השנימסגד ב לאחר ארוחת הבוקר נעזוב את המלון ונצא לסיור

הסטוקו ואומנות ‘, דריכלי המסורתי של הזליגהתשעים מתרומות פרטיות. המבנה המרשים מעוצב לפי כל כללי העיצוב הא

  יעד ביניים לישראל. דרךהעברה לשדה התעופה וטיסה  בהתאם לשעת הטיסה. הנחושת

 

 

 


