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יום שני יא’ אדר א’ | 18.02.2019

קזבלנקה  -ראבט
ביום שני בשעה  02:15לפנות בוקר נתייצב בשדה התעופה
טרמינל  3שער  32לאחר בידוק ביטחוני נפנה לצ’יק אין לקראת
טיסתנו שעת המראה מתוכננת בשעה  05:15לאחר עצירת
ביניים במדינה אירופאית נמשיך בטיסת המשך אל עבר היעד....
מרוקו הקסומה.
עם נחיתתנו בקזבלנקה .לאחר מעבר הגבול וקבלת המזוודות
נצא ישר אל עבר העיר רבאט .עיר מדהימה השוכנת בחוף
האטלנטי.
לאחר התמקמות בחדרים נסעד ארוחת ערב עשיר ונצא לסיור
ערב באיזור.

יום שלישי יב’ אדר א’ | 19.02.2019

ראבט  -וואזן  -פאס
עם בוקר לאחר ארוחת בוקר במלון נתחיל את היום בסיור
ברחבת ארמון המלך .נעלה לציון הקדוש של רבי רפאל
אנקאווה זיע”א ומשם נצא לעיר וואזן לציון הקדוש של רבי
עמרם בן דיוואן זיע”א שם נערוך תפילה וסעודת מצווה
לכבוד הצדיק.
נמשיך בדרכנו לעיר שיפשוואן  -העיר הכחולה הצבע
הכחול השולט בעיר ,יחד עם מיקומה הציורי באזור הרי
הריף בצפון מרוקו והאדריכלות בסגנון הצפון אפריקאי ,יחד
עם אלמנטים ים תיכוניים מקנה לה אווירה רגועה ומיוחדת.
משם נמשיך לפאס נתמקם במלון ארוחת ערב ולינה.
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יום רביעי יג’ אדר א’ | 20.02.2019

פאס

יום זה יוקדש להיכרות עם העיר פאס ,העיר עם ההיסטוריה היהודית
המפורסמת שם חיו הרי”ף ואף הרמב”ם תקופה קצרה .נסייר בעיר
העתיקה ,ברחבת ארמון המלך ,במלאח היהודי בבית החיים בו
קבורים קדושי עליון ללה סוליקה הקדושה ,רבי וידאל צרפתי ,הצדיק
רבי יהודה בן עטר ושאר צדיקי וקדושי פאס.
נסייר בשווקים הצבעוניים שוק אלעטרין – שוק התבלינים .שוק
אלחינה שוק הכפר .שוק אל סבעין  -שוק צובעי הצמר והבדים.
והשוק הרביעי שוק א-דרבעין  -שוק הבורסקאים .נבקר בבית הכנסת
העתיק של משפחת הצדיקים אבן דנאן  .נמשיך בסיורנו בין בתי
המלאכה ונראה איך בעבודת כפיים מייצרים המקומיים קפטנים,
כלי חרס ועוד ...בערב נחגוג ‘פסיה’  ,חינה מרוקאית מסורתית.
נאכל ארוחת ערב עשירה – ונפנה למנוחת לילה בעיר.
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יום חמישי יד’ אדר א’ | 21.02.2019

פאס  -בני מלל  -מרכאש
עם בוקר לאחר ארוחת בוקר והתארגנות נצא אל עבר היעד הבא מרכאש.
בדרכנו נעצור בעיר בני מלל הנמצאת בין הרי האטלס לבין מישור תאדלה.
שם נבקר בגנים המרהיבים של העיר .נמשיך אל עין אסרדון מפל המים
הסמוך לעיר מלל הנמצאת למרגלותיה המושלגות של טמסית .ונצא
אל היעד העיר מראכש .העיר האדומה .עם הגעתינו נצא לסיור בשווקים
הססגוניים של העיר .לקראת ערב נגיע אל בית המלון לאחר ארוחת ערב
עשירה .נצא אל כיכר ‘גמע’ אל אפנה’ הכיכר המפורסמת בעולם השוק
הגדול ומופעי רחוב מרהיבים.

יום שישי טו’ אדר א’ | 22.02.2019

מרכאש
יום חופשי לטיול וסיור בשווקי ואזורי הקניות בעיר .לקראת צהריים נחזור למלון נתכונן לקבלת שבת.
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שבת וינפש

קבלת שבת
סעודת שבת עשירה
סעודה שניה  -לאחר הסעודה נצא לסיור רגלי בעיר עם מלווה הקבוצה.
סעודה שלישית.
סעודה רביעית.
לאחר צאת השבת נצא למופע מרהיב ‘הפנטזיה של עלי’  -מופע פולקלור
ברברי בשילוב שירה ,ריקודים מסורתיים אקרובטיקה.
לינה במארכש.
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יום ראשון יז’ אדר א’ | 24.02.2019

מרכאש  -עמק האוריקה

בבוקר נתחיל את יומנו נעלה לציון הקדוש של רבי דוד
ומשה שם נערוך סעודת אמנים לברכה וישועה .נמשיך
לעמק האוריקה .עמק פורה ומשופע בירק ומים הנמשך
לאורך נהר האוריקה .שם בין הרי האטלס בין הנופים
היפיפיים ביותר במרוקו .נעלה לתפילה על ציון הקדוש
של רבי שלמה בלחנס זיע”א .נסייר בעמק בין הכפרים
הברבריים המסורתיים ובחזרה למרקש – ערב חופשי
וסיור לילי בעיר.
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יום שני יח’ אדר א’ | 25.02.2019

מרכאש  -קזבלנקה
עם בוקר לאחר התארגנות נצא
את העיר לכיוון קזבלנקה בירתה
הכלכלית של מרוקו .לסיור פנורמי
בעיר ,בשווקים ובאתרים ,נבקר ב’באב
מרקש’ השוק הפולקלורי ,ברחבת
מסגד חסן השני ,רחבת ארמון המלך
ובטיילת .לקראת ערב נפנה ללינת
לילה בעיר.

יום שלישי יט’ אדר א’ | 26.02.2019

קזבלנקה

לאחר ארוחת בוקר עשירה נצא אל
‘מרוקו מאל‘ הקניון הגדול בקזבלנקה,
הנחשב לקניון ה 5-בגודלו בעולם.
ובחזרה נשוב מלאים בחוויות ומטען
רוחני וספוגים בניחוחותיה הקסומים של
מרוקו נצא לכיוון שדה התעופה בדרכנו
לארץ הקודש.
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הקמסורומהקו
לפרטים והרשמה:
 052-4599190חן

מוקד הזמנות02-6338444 :
טיסות
לכל

העולם

קברי צדיקים
באירופה

קבוצות
מאורגנות

נסיעות
פנים

לינה
וארוחות

www.ntours.net
info@ntours.net

שירות
ומקצועיות
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