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מרוקו
הקסומה
מסע שורשים אל הנופים הקסומים ,הציונים הקדושים,
השווקים הססגוניים ,המלאח העתיק ומדבר הסהרה
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בס”ד

יום שני ד’ כסלו | 02/12/2019

יוצאים לדרך...
ביום שני בשעה  21:30בערב ניפגש כולנו בשדה התעופה
בן גוריון טרמינל  3שער  .32לאחר בידוק ביטחוני נפנה
לצ’יק אין לקראת טיסתנו .שעת המראה מתוכננת בשעה
 01:00לאחר עצירת ביניים במדינה אירופאית נמשיך
בטיסת המשך אל עבר היעד ....מרוקו הקסומה.

יום שלישי ה’ כסלו | 03/12/2019

מרקש – העיר האדומה
עם נחיתתנו במרקש .לאחר מעבר הגבול וקבלת
המזוודות ,נצא ישר לסיור פנורמי מרהיב ברחבי
מרקש – הבירה ההיסטורית של מרוקו ,המכונה
‘העיר האדומה’ והשוכנת למרגלות הרי האטלס.
נבקר בשווקים המרהיבים ובכיכר ‘גמע’ אל אפנה’
הכיכר המפורסמת בעולם.
לקראת ערב נפנה אל בית המלון לארוחת ערב ולינת
לילה.
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בס”ד

יום רביעי ו’ כסלו | 04/12/2019

מרקש – טישקה – מרקש
בשעת בוקר נצא מהעיר אל עבר הרי האטלס .התחלת ההתיישבות
היהודית באזור החלה עוד לפני חורבן בית ראשון והיהודים בכפרי
הרי האטלס שמרו על דרך חיים ייחודית לאורך הדורות .נבקר בציון
הקדוש של רבי דניאל השומר זיע”א (ובאם נספיק נבקר גם בציונו
של רבי דוד אלשקר זיע”א המכונה מולאי ירי זצ”ל).
נמשיך את מסענו ,בדרכים העולות במעלה ההר עם הנוף המרהיב.
שם על יד הכפרים תמזירת ותמסתינת נכנס לתפילה וסעודת אמנים
לברכה וישועה על ציון הצדיק רבי דוד ומשה זיע”א הידוע בסגולותיו
ובישועות הרבות שפעל בימי חייו.
לקראת ערב נחזור למרקש ללינת לילה

יום חמישי ז’ כסלו | 05/12/2019

מרקש – איסוורה  -מרקש
הבוקר נצא מערבה ,ליפה בערי החוף – אסווירה  .בדרכנו נראה את מיליוני עצי
הארגן ממנו מפיקים את השמן הייחודי (הנקרא בארץ – שמן מרוקאי) ,נצפה
בהפקת השמן ונמשיך לעיר איסוורה .
בהגיענו נפנה לתפילה על ציון הצדיק רבי חיים פינטו זיע”א שהיה מקובל
מגדולי רבני מרוקו ודיין בעיר מוגאדור .נמשיך לנמל הדייג ולסיור בסמטאות
העיר ולביקור בבית הכנסת “סימון עטייה”.
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בס”ד

יום שישי ח’ כסלו | 06/12/2019

מרקש – עמק האוריקה  -מרקש
הבוקר נצא לסיור בין הכפרים הברבריים המסורתיים השוכנים בעמק
האוריקה שבהרי האטלס עמק פורה ומשופע בירק ומים הנמשך לאורך
נהר האוריקה .בדרכנו נצפה בכפרים התלויים בראש ההרים האדומים
מעל הנהר הזורם  .נעלה לתפילה על ציון הקדוש של רבי שלמה בלחנס
זיע”א .לאחר שנשמע את סיפורה המרתק של סעדה אלפסי נשוב אל בית
המלון להתארגנות לקראת שבת קודש.
קבלת שבת
סעודות שבת כיד המלך...

שבת קודש ט’ כסלו | 07/12/2019

שבת וינפש

שבת של עונג ,שמחה ומנוחה במרקש.
בצאת השבת לאחר הבדלה נצא למופע מרהיב ‘הפנטזיה של
עלי’ -מופע פולקלור ברברי בשילוב שירה וריקודים מסורתיים.
לינת לילה במרקש.
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יום ראשון י’ כסלו | 08/12/2019

מרקש
מפלי האוזוד – בני מלל
היום נצא ממרקש צפונה לטיול טבע במפלי האוזוד ,המפלים הגבוהים ביותר
במרוקו .מחזה עוצמתי ביותר נהנה ממחזה מרהיב ועוצמתי ,מהנוף המרהיב
ומפלי המים ,בוסתני הזיתים מושבת הקופים והצמחייה המרהיבה.
זמן חופשי לטיול וקניות עצמאי .
נמשיך בדרכנו לבני מלל הנמצאת בין הרי האטלס לבין מישור תאדלה  .בדרך
נראה את הסכר בין אילווידאן (בן שני הואדיות) המאובטח  24שעות ביממה  ,סכר
זה מייצר חשמל בכמויות גדולות והמים הזורמים מספקים מי שתיה והשקייה
לתושבי האיזור החקלאי מישור תאדלה הגדול ביותר במרוקו.
ונפנה ללינת לילה בבני מלל .השוכנת במרכז מרוקו למרגלות ההר תאסמיט.

יום שני יא’ כסלו | 09/12/2019

בני מלל  -איפראן – פאס
מבני מלל בדרכינו אל פאס נכנס אל עיר הנופש איפראן שנבנתה
ע”י הצרפתים נראה ונשמע את סיפורו של פסל האריה ונמשיך
בדרכנו אל 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.
לינת לילה בפאס.
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יום שלישי יב’ כסלו | 10/12/2019

פאס–וואזן–ראבט-קזבלנקה
היום אחד משיאי הטיול !!
בשעת בוקר מוקדמת נצא מפאס צפונה לכיוון וואזאן השוכנת בקצה
הדרומי של הרי הריף  .שם נעתיר בתפילה על הציון הקדוש של רבי
עמרם בן דיוואן זיע”א – במתחם הקבר נערוך סעודת מצווה לכבוד
הצדיק.
נמשיך בדרכינו אל רבאט עיר הבירה והשלישית בגודלה במרוקו .עיר
מדהימה השוכנת לחוף האוקיינוס האטלנטי על גדתו המערבית של
הנהר ‘בו רגרג’.
נבקר ברחבת ארמון המלך .ונעלה להעתיר בתפילה על ציון הצדיק
רבי רפאל אנקווה זיע”א.
לאחר תפילה במקום נמשיך במסענו אל קזבלנקה בירתה הכלכלית
של מרוקו שם נלון בלילה.

יום רביעי יג’ כסלו | 11/12/2019

קזבלנקה–פריז–תל אביב
לאחר ארוחת בוקר נצא לביקור בבית הכנסת
‘בית אל’ בית הכנסת המפואר ביותר במרוקו.
נמשיך בסיור בטיילת היפה וכמובן קניות
ב ‘מרוקו מאל‘ הקניון הגדול בקזבלנקה
,הנחשב לקניון החמישי בגודלו בעולם.
לקראת ערב נצא לכיוון שדה התעופה
בדרכינו לארץ הקודש שעת המראה
מתוכננת .19:10
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מרוקו
הקסומה
לפרטים והרשמה:

02-6338444
052-4599190

info@ntours.net
טיסות
לכל העולם

קברי צדיקים
באירופה

חן

www.ntours.net
קבוצות
מאורגנות

נסיעות
פנים

לינה
וארוחות

שירות
ומקצועיות
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