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 נשים חוצות אטלס וסהרה

 

 ימים 08  2017 ספטמברמרוקו ג'יפים בטיול 

 ימי ג'יפים ארבעה

 

 פתח דבר

יש במרוקו את אותו הריגוש, אשר מחד מפתיע את המבקר בה ומאידך עונה על 

פגש את הארץ. התרבות, האוכלוסייה הלבבית, הרגע הראשון בו  צפיותיו למן

הפנים, חיוכם הנצחי של תושבי ההרים הברברים  תושבי הערים מסבירי

לשבטים אשר בתוככי מדבר הסהרה.  ובקבלת הפנים החמה והאופיינית כל כך

והפתעות, קצב חילופי המראות  כל מסע למרוקו הינו מסע מרתק ומלא חוויות

ואחת  תשל כל אח צון לתעד בתרמיל החוויות האישיוהנופים אינו מרפה מן הר

טיול מותאם זה וכמובן, על כפתור הצילום... לשתף את האהובים בבית. 

, בזמן הפראי של הטבע קיץ לחורףבעונת המעבר בין פוגש את מרוקו  ,ןעבורכ

המדבר אשר מהבילות בחומו של קיץ, קרירות ונעימות. פסגות רכס  עת ערי

שלג הנראה למרחוק, אותו נחצה בעזרת הג'יפים  ן שלהאטלס העוטות לב

 השנה. ניגע בהיסטוריה עתיקת יומין לתקופה זו של שפויובמדבר סהרה ה

ונעשה לילה  ובדרכי שטח מרגשות נחצה דיונות הנמתחות אל המרחקים

 מתחת למרבד ,במאהל של סלאח בן שבט ה"נומאד" ידידנו זה שנים ארוכות

ניסחף יחד אל מראות הנופים שבדרך, בטעמיה של  כוכבים הנפרש לעת ערב.

ועוד מאכלים מהמטבח המרוקאי  הרבה טאג'ין, קוסקוס, ,מרוקו המשכרים

ולנוח לאחר מסע הג'יפים, נטייל  האמיתי והאותנטי, נתפנק בבית המלון להירגע

, עיר אימפריאלית אחת המאגדת בתוכה את בעיר האדומה הלא היא מרקש

 .אתם מוזמנים לצאת אתנו לדרך - הקסמה של מרוקו כול

 בברכה, טל והצוות.
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 תכנית הטיול:

 2017ספטמבר  10 – ראשוןיום  – 01יום 

רב בכיכר ה " גמע' אל ע, במרקשנחיתה 

  .פנע' "

 .מדרידדרך  שבמרוקו למרקשבשעת בוקר נמריא 

נעשה דרכנו היישר ( 13:30)נחיתה:  הנחיתה לאחר

לארוחת צהריים "מרקשית" מוסטפה אל 

התרעננות  ,מנוחהל נתמקם במלון אופיינית.

"ג'מע' נצא יחד לטיול אל כיכר ה  . ארוחת ערבלו

, אקזוטיתההכיכר המרתקת,  – אל פנע' "

נסייר בכיכר  תוססת כל שעות היממה.הצבעונית וה

 ומספרי הסיפוריםובשוק הלילה, בין הדוכנים 

לאחר  .והקוסמיםמאלפי הנחשים , והעתידות

 הביקור נחזור למלונינו למנוחת לילה.

 מלון אופרה פלאזה מרקש

  

  2017 ספטמבר 11 – שנייום  – 02יום 

  Tizi N Test –יוצאים למסע הג'יפים, חציית רכס האטלס מעבר הרים

 *חתימותהטקס לנו מחוץ למלון,  יםממתינ ג'יפיםה
דרכנו לכיוון דרום, אל הרכס העצום של  ואנו עושים 

. בכבישים המתפתלים אל מול נופים האטלס
נהר , ולאורכו של Asniהעיירה מרהיבים, נטפס דרך 

Nfiss    .נצבור גובה ומראות, נופים וכפרים נידחים
מעבר  Tizi A Testטסט",  -א  -נחצה את "טיזי 

לפסגת  ממערבמ'  2100הרים בגובה של 
   , נאבד גובה אל העמק הנפרש מלמטה,ה"טובקאל"

ננווט דרכנו ,  Asif Tifnoutהנמתח לאורכו של ערוץ 
למרגלות האטלס, בצדו המדברי בסמטאות הכפר 

להתרעננות שיארח אותנו האקזוטי והצנוע אל המלון 
 בספר המדבר.וליל מנוחה , ארוחת ערב בבריכה

שים נידחים ובציר הררי לעיתים יום נהיגה זה מאופיין בכבי

 משובש, הגעה מתוכננת למלון לעת ערב.

 מלון ריאד הידה

 משמע:  –טקס החתימות 

תהליך הקיים בכל חברת השכרה בעולם, כרטיס אשראי בינ"ל, רישיון נהיגה בינ"ל . 1

 .בר תוקף ודרכון

 –בכל רכב שתי נהגות לכל היותר  –$ ארה"ב 3000הינה  לכל רכבהערבות הנדרשת  .2

 שימו לב!!!

או  09:30יציאה לדרך  –אנחנו מתארגנים בתוך כדי ארוחת הבוקר , צילומים וקפה אחרון . 3

 .10:00אפילו 

http://operaplazahotel.com/
http://operaplazahotel.com/
http://www.riadhida.com/
http://www.riadhida.com/
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 2017 ספטמבר 12 – שלישייום  – 03יום 

 פרידה מהאספלט אל ה"סהרה", חציית ימת המלח "איריקי". –ג'יפים 

מבוץ נמשוך  וקאסבותהמדברי, בין כפרים מאבן חול  בחלקולמרגלות האטלס 

 נפרד ."פום זגוויד"העיירה  אל 

ונכנס בשיירה מעלה מהאספלט 

ימת , ואל סהרהאבק אל תוך ה

נחצה את  "איריקי"העצומה  המלח

 בדיונות "שיגאגא"המרחב הגדול. 

נביט אל ממרומי הדיונה העצומה 

 הכוכביםמרבד מחד ואל  השקיעה

נשוב אל  הנפרש מהצד השני.

לארוחת ערב ממטעמי  מאהלה

ליד  שבט הנומאד בלב המדבר

 המדורה.
יום נהיגה מאופיין בחציו הראשון בכבישים ארוכים ונידחים, בחציו השני שבילי עפר וחוליות,  -

 עם שקיעה.הכוונה להגיע למאהל  –דיונות וימת מלח 

 וצחים לבנים ומצעים נוחות במיטות המצוידים באוהלים לינה לב שימו

 . תנאים בסיסיים

 

 2017 ספטמבר 13 –רביעי יום  – 04יום 

 .ווארזזאתדיונות ונווה מדבר, "טיזי סלמאן",  –ג'יפים 

, "שיגאגא"בחולות  גדוש חוויותלאחר לילה 
ניפרד מצוות המאהל בארוחת בוקר מפנקת, 

אל נווה המדבר של  הדיונותננווט דרכנו בין 
מסלול הראלי . נמשיך בחלקו של אום רביע'

ונתחבר לאספלט ואל העיירה  "פאריז דאקר"
ונשקיף אל רכס ג'בל סלמאן מחמיד. נטפס ל

אליו נגלוש עמק מיליון התמרים, עמק הדרע' 
בדרך המתפתלת אל מול מרחבי האין סוף. 
נבקר במרכז רוחני עתיק ובבית כנסת קדום 

אל עיר  ולאורך הדרע' נטפס מתחת לאדמה
, נחלוף על פני האולפנים אל ווארזזאתהסרטים 

 Wi Fi.ונתחבר לציוויליזציה ולרשת ה  "איית בן חדו"קסבת עבר 

 מלון בוטיק "דאר דאיף"

 יום נהיגה זה ארוך במיוחד! שימו לב! -
אנו חוצים את המדבר בדרכי שטח ואז בדרכים נידחות וארוכות לאורך הדרע'. יום זה 

 מתוכנן להסתיים בשעת ערב מאוחרת יחסית, בואך שקיעת החמה ואולי מעט אחרי.

 

 

http://dardaif.ma/
http://dardaif.ma/
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 2017 ספטמבר 14 – חמישי יום  – 05יום 

 דרך שטח לאטלס, טילוואת, מעבר הרים בחזרה למרקש.

אל  וכבר אנובוקר רגוע בעיר הסרטים 
הפרושה אל  הקסבה המרהיבהמול 

נצא לטיול רגלי אל הקסבה המדבר, 
נשוב . ואל האגדיר לתצפית אל המרחב

 הטיפוס לאטלסנתחיל את לג'יפים ו
אל  צפהנ ."טילוואת"דרך הכפר 

מעבר נמשיך אל ו ארמון ה"גלאווים"
לחציית  טיזי א טישקה ההרים
נזלול במעבר ההרים אוכל  .האטלס

תהליך נראה את מאפיין ומקומי ו ברברי
הידוע, את  "ןאארג"שמן ההכנת 

וכמובן עוד כוס המרתקים מאובנים ה
"מרקש" .  לעת ערב נגיע לתה מתוק

  ולמלון, ארוחת ערב וליל בילויים ומנוחה במרקש.

 מלון אופרה פלאזה מרקש

 

 2017  ספטמבר 15 – שישייום  – 06יום 

 כיכר הכותובייה, ארמון וקברי הסעידים, המלאח ובית הכנסת. –מרקש 

יחד עם המדריך המקומי שלנו, נצא ליום 
 –סיור מודרך בעיר האדומה של 

, היא שכונת "מלאח". נבקר במרקש
בית היהודים ובין הסמטאות, נמצא את 

בו יש תרופה לכל  המרקחת הטבעי
ונבקר  הצפוףהשוק מחלה! נעבור בתוך 

בעלי מלאכות זעירות. נפגוש את מרקש 
האמיתית, אותה חיים התושבים ביום יום, 

, ללחם ה "פראנה"המאפיות המיוחדות 
את חנויות התבלינים, דוכני הירקות 

 דוכני ה"טאג'ין"והפירות הטריים ובעלי 
המכינים את המנות הטעימות לארוחת 

נבקר בכיכר הכותאבייה,  הצהריים.
  ובקברי הסעידים.בארמון 

  אחר הצהריים חופשיים.

 מלון אופרה פלאזה מרקש

 

 

 

http://operaplazahotel.com/
http://operaplazahotel.com/
http://operaplazahotel.com/
http://operaplazahotel.com/
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 2017  ספטמבר 16 – שבתיום  – 07יום 

 יום חופשי במרקש! 

 לפנינו יום של כיף בעיר הכי אקזוטית במרוקו!
לקחת את הזמן כל אחד העיר מרקש היא עיר חובה 

טעמו ודרכו, רחובות יוקרה וקניונים עצומים, לפי 
שווקים קסומים הנמתחים אל סמטאות צרות 

, אנחנו ומלאות אוצרות אומנות המתאימות לכל אחת
 . כאן לכוון אתכן ולסייע

 

 

 

 2017  ספטמבר 17 – ראשוןיום  – 08יום 

 .טיסה לישראלסיור פנורמי במדריד, קניות אחרונות והביתה לחזור! 

שופינג בשמש הבוקר של ר נינוחה, עוד השלמות וקארוחת ב 
מרקש ואנו בדרך הקצרצרה אל שדה התעופה "מנארה" של 

 לביקור קצרמרקש ואל הטיסה לישראל דרך מדריד, נעצור 
עם הפסקה להתרעננות לקראת טיסת ההמשך לתל  וסיור בעיר

 אביב.
 04:10לספטמבר, יום שני בשעה  18נחיתה בישראל בבוקר ה 

 לפנות בוקר.
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  $1899 : מחיר

 בג'יפ. בנות בחדר זוגי וארבע תלנוסע

 

 המחיר כולל:

 

  עם חברת     תל אביב –מדריד  –מרקש  –מדריד  -טיסה בקו תל אביב
 "איבריה",  טיסה סדירה.

 6  לארבעה ימי טיול/ מיצובישי פג'רו טויוטה לנדקרוזר  /ג'יפים מסוג לנדרובר 

ה לנהיג – בכל ג'יפלפי ארבעה נוסעים (  02+03+04+05) ימי טיול . כולל דלק
 יש לקחת בחשבון את היותו החמישי ברכב(.עצמית או בהזמנה מראש עם נהג )

 .בכל ג'יפ ניתן לרשום כנהגות רק שתיים מתוך הארבע *** 

  על בסיס  םייחודייואו מלונות בוטיק  מדרגת תיירות טובהלינה במלונות
 $ (. 260–) ליחיד בחדר תוספת            שניים בחדר.                 

 הלינה באוהלים בתנאים בסיסיים. –למעט לילה במדבר *

 להעברות ולביצוע כל התכנית. נוח וממוזגתיירים  אוטובוס 

  לפי הפרוט הבא:כלכלה 

 

  בבתי המלון.כל ארוחות הבוקר  – ארוחות בוקר

ללא הגבלות כמות!  –אוכל מקומי  –במסעדות בדרכים  -  ארוחות צהריים
טאג'ינים מסוגים שונים )יש גם טאג'ין צמחוני!!(, בשר על האש, קוסקוס, 

 סלטים מקומיים ועוד הרבה הפתעות.

  בבתי המלון. ערבכל ארוחות ה - ארוחות ערב
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 המשך המחיר כולל:

 

  מדריך מצוותDouble Compass דובר אנגלית ועברית. – חובש, ישראל 

  מצוות מלווה מנהלות ותפעולDouble Compass .ישראל 

  מדריך מצוותDouble Compass  דובר שפות מקומיות, אנגלית ומעט  –מרוקו
 מילים בעברית.

 .מכונאי צמוד לימי הג'יפים 

 .ג'יפ מנהלות עבור צוות ההדרכה ומכונאי 

 המופיעים בתכנית. מדריכים מקומיים בערים ובאתרים 

 לפי מפתח של   -ההגעה למלון במרקש מרגע  מים מינרליים כל משך הטיול
 (. שתיה קלה/מים במלונות לא כולל. ) ליטר לאדם ליום 4.5

  לפי התכנית.  לאתריםכניסות 

  למרוקו.  ויזהטיפול והוצאת 

 .מס נמל והיטל בטחון 

 מקום המתאים לכם ובאחריותכם. מקדים ב מפגש קבוצה 

  קפה עם הל /בלי הל.פיצוחים, פינוקים ו –מזוודת "פינוקים" מישראל 

 

 :המחיר אינו כולל

  כל משתתפת חייבת בביטוח בהתאם לגילה  – נסיעות ומטען אישיביטוח
 כולל הרחבה לספורט אתגרי ונהיגה בדרכים לא סלולות. –ומצבה הבריאותי 

 .לא ניתן לבצע במרוקו ביטוח החזר השתתפות עצמית 

  הוצאות בעלות גוון אישי כגון מזכרות, שתייה קלה בארוחות ושימוש במתקני
 המלון שאינם בחבילת האירוח לרבות שימוש במיני בר.

  תשלום עבור שירותי סבלות וטיפים לנותני שירות מקומיים לרבות נהגי

 מדריכים מקומיים.הו הג'יפים

 בחדר האוכל בארוחות המחיר אינו כולל מים – שתיה קלה/מים במלונות. 
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 :הערות

בבוקר, יש להפקיד כרטיס  02לכל ג'יפ במעמד ההשכרה, יום  – הערה חשובה -
לכל  –כאשר ניתן לחלקו לפי מספר הנהגים $ לג'יפ 3000כערבון על סכום של  אשראי

 היותר שתיים!

 לערבות. -אשראי נהיגה וכרטיס  ןנדרש להציג רישיו תכל נהגמ – 

והתשלום  – תשלום הקנס הוא במזומן –ועבירות תנועה אחרות  רדארמצלמות  -
 יבוצע ע"י מבצע העבירה כמקובל בעולם.

ט.ל.ח -  

מסלול הטיול עשוי להשתנות בשל תקלות טכניות, מזג אוויר, הוראת  השלטונות  -
 המקומיים או החלטת המדריך שטח.

 לוח הטיסות הוא באחריות חברת התעופה בלבד. -

 תשלום:תנאי 

 $ 300עם אישור הצעה זו יעביר כל משתתף סכום של  -

א יוחזרו בשום )עבור הבטחת הג'יפים, החדרים במלון ויתר סידורי הקרקע(  של
 .ימים 14בתוך וזאת מקרה ביטול ללקוח 

  .מזומןו ניתן לשלם באמצעות: העברה בנקאית, כרטיס אשראי -

 ארה"ב $!*** המשלמים בכרטיס אשראי יחויבו במטבע דולר  -

 

 052-6488-643: ודדענא ליצור קשר עם  פרטים נוספיםל

 

 נאי ביטול:ת

  יום ממועד ההרשמה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ללא עלות. 14ניתן לבטל עד 

  מהתשלום אותו שילם. 50%יוחזרו לנוסע  -ימים ממועד היציאה 60ביטול עד 

  מהתשלום אותו שילם. 30%יוחזרו לנוסע  -ימים ממועד היציאה 45ביטול עד 

  מהתשלום אותו שילם. 10%יוחזרו לנוסע  -ימים ממועד היציאה 30ביטול עד 

  ימים ממועד היציאה לא יהיה זכאי להחזר כספי. 15נוסע אשר יבטל נסיעתו 

לא יוחזרו כל דמי ביטול שהם מכל סיבת ביטול / אי השתתפות מכל סיבה 
 .2017 אוגוסטב 25שהיא ) לרבות אי קבלת ויזה למרוקו( מעבר לתאריך 

 

 בברכה,

 

 והצוות. טל, עודד


