
 

 

 

 מרוקו הקסומה 

 המסע אל ציונים הקדושים, הנופים, השווקים, ההיסטוריה וניחוחות 

 

 

 מסלול הנסיעה 

 

 2023/03/15 אדרב' כ רביעי יום 

 

 מרקש  -תל אביב 

  נחיתה, בבוקר   12:40 בשעה מתוכננת המראה .מרקש ל  טיסתנולקראת   נתב"ג  התעופה בשדהניפגש   וקרבב  09:40 בשעה

 . )שעון מקומי(  18:10 בשעה  משוערת

 

מעט  שננוח לאחר   ערב. וארוחת העירה לבית המלון להתארגנות בחדרים לאחר מעבר הגבול ואיסוף כבודה נצא בדרכינו 

נפגוש ברוכלים המקומיים ונהנה ממופעי הרחוב   אחת מהכיכרות הכי מוכרות ומתויירות במרוקו   פנא, -אל ג'אמע  נצא אל כיכר 

 המרהיבים שבה. 

 ונחזור לבית המלון למנוחה ולינת לילה. 

 

 16/03/2023אדר יום חמישי כג'  

 

 אסואירה   - מרקש 

 ההגבוה ואחד מסמלי העיר.  הכותוביה נבקר במסגד  בעיר.אחר ארוחת בוקר נצא לסיור ל

האטלנטי. נעלה לתפילה  השוכנת לחוף האוקיינוס ההיסטורית, הלא היא מוגדור  , אסואירהנמשיך בנסיעה אל עיר הנמל  

 זיע"א שכיהן ברבנות בעיר.  רבי חיים פינטו המקובל הצדיקבציון 

 ונעלה למצודה העתיקה.  נסייר בין סמטאות המלאח העתיק של העיר

 ולאחר מכן נחזור לבית המלון במרקש.   ר, שבעי נסיים את סיורנו במוזיאון היהודי 
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 03/2023/17אדר '  דכ  שישי ום 

 

 עמק האוריקה   – מרקש 

"סלת    -  נבקר בבית הכנסת העתיק של המגורשיםהעיר, נתחיל במלאח היהודי המפורסם של  במרקש. הבוקר נצא לסיור  

 שהוקם על ידי מגורשי ספרד ושימש כמרכז הלימוד התורני של מרקש.  אלעזמה", 

שוכן לצד הרי האטלס  ה היותר מרהיבים במרוקו  האזוריםאחד ,  עמק האוריקה אחר סיור במלאח נצא מהעיר אל  ל

 עיירה ציורית השוכנת בעמק המופלא.   'סיטי פטמה'ב נטייל לאורך הנחל הזורם העובר , המושלגים

נחזור העירה לבית המלון להתארגנות לקראת שבת   מכן לאחר ו  זיע"א  רבי שלמה בלחנסעל ציון הצדיק    ניכנס לתפילה

 קודש. 

 לקראת שבת נתכנס יחדיו לתפילה וקבלת שבת ולאחריה סעודת שבת כיד המלך. 

 

 

 18/03/2023אדר שבת קודש כה'  

 

 . גשכולה עונ שבת   -מרקש 

 המטבח המרוקאי נצא לסיור רגלי בעיר )למעוניינים(  ממיטב מטעמילאחר תפילה וסעודת שבת 

מופע פולקלור ברברי של מאות רקדנים בשילוב שירה בריקודים   –נצא למופע מרהיב 'הפנטזיה של עלי' במוצאי שבת 

 מסורתיים ואקרובטיקה מרהיבה. 

 

 19/03/2023אדר יום ראשון כו'  

 

 . פס -מרקש 

 .  פס העיר , וקר נצא ממרקש אל עבר היעד הבא שלנובב

. נרד בשביל מפסגת המפלים אל  עביד -ואדי אלמקבץ מפלים מרשימים הנשפכים אל , מפלי האוזוד בדרכינו נבקר באזור 

 הואדי. 

 מהמפלים נמשיך אל פס לבית המלון להתארגנות וארוחת ערב. 

 

 



 

 

 

 

 20/03/2023אדר יום שני כז'  

 

 . פס

בגודלה במרוקו, בה שזורה ההיסטוריה היהודית של עמינו בזכות הצדיקים הרבים שחיו   העיר השניה פס, נצא לסיור בעיר 

 ארבעה רובעים הבנויים מסבך של רחובות וסמטאות צרות עתיקות.   'המדינה', הכוללופעלו בה. נעלה לתצפית נהדרת על 

רבי יהודה   הקדוש שלניהם הקדושים  בציוו  ללה סוליקה בקברה של הצדקת   לתפילה, נמשיך לבית העלמין היהודי העתיק

 צדיקים זיע"א   ועוד  רבי וידאל צרפתי , הקדוש בן עטר

 ונמשיך לבית הכנסת העתיק 'איבן דנאן'.  לאחר מכן נמשיך לרחבת ארמון המלך שבעיר 

היהודי העתיק של העיר ונבקר בביתו של הרמב"ם   ' , ניכנס למלאחבאב בו ג'לודלאחר נסיעה קצרה נגיע אל שער העיר '

הניצב עד היום בדרך אל שוק העורות. נסייר בין השווקים הצבעוניים והססגוניים של העיר ונתרשם מבעלי המלאכה  

 למיניהם. 

 בשעת ערב נצא לחינה מרוקאית מסורתית. 

 

 21/03/2023אדר יום שלישי כח' 

 

 קזבלנקה  –רבאט  –ן אוואז  -פס 

זיע"א.   רבי עמרם בן דיוואןלציון הצדיק   וואזאןנצא ליום גדוש ומרתק. התחנה הראשונה שלנו היום תהיה בעיר  הבוקר 

 נערוך במקום סעודה בליווי שירה ופיוטים לכבוד הצדיק. 

עיר הבירה של מרוקו. בהגיענו נבקר ברחבת ארמון מלך מרוקו, במוזוליאום בו טמונים מלכי מרוקו, נראה    ,רבאט נמשיך אל 

ונעצרה לאחר שהסולטן שיזם את   1195מטר, בנייתו החלה בשנת  88לגובה של   להתנשאאת מגדל חסאן, שהיה אמור  

ין  נמשיך לסיור ב  .טר, מחצית מהגובה שתוכנן מ 44-כשנים ועד היום הוא מיטמר בעיר לגובה של  4-כבנייתו מת לאחר 

במעלי צוק הרים נתצפת על נהר הבורג, והערים  ממרומי הקסבה השוכנת   סמטאותיה של הקסבה העתיקה 'האודאייה'. 

 רבאט וסאלי. 

 . ומנוחת לילה ארוחת ערב ל לבית המלון  קזבלנקה ונמשיך אל  זיע"א רבי רפאל אנקוואההצדיק על ציון של   ניכנס לתפילה

 

 

 

 

 



 

 

 

 22/03/2023אדר יום רביעי כט' 

 

 מרקש  - קזבלנקה 

השני בגודלו בעולם ובנוי בחלקו על הים. נמשיך אל כיכר   , המסגד את הבוקר נתחיל בסיור בעיר. נבקר במסגד חסן השני 

 גנים מטופחים ומזרקה. במרכזה מוחמד החמישי שסביבה ממוקמים רוב בנייני הממשל ו

 שנחשב לאחד מהקניונים הגדולים בעולם. נמשיך אל בית הכנסת אלעטרין. הקניון  Morocco Mallקניון  נבקר ב

 מרקש לקראת טיסתנו חזרה ארצה  לכיוון חזרה  לאחר סיור בעיר נצא 

 . 02:50בשעה   )שעון מקומי( נחיתה משוערת בנתב"ג 18:10מתוכננת בשעה  המראה

 

 

 החבילה כוללת 

 

 בחברת ישראייר  טיסות 

 כוכבים 5ו  4מלונות מפוארים 

 חצי פנסיון ארוחת בוקר וארוחת ערב  ע"ב   ארוחות

 ממוזג  תיירים אוטובוס 

 מדריך ישראלי 

 

 החבילה לא כוללת 

 

 דולר  90ויזה למרוקו בסך 

 דמי כניסה לאתרים 

 $(  40דולר ליום ובס"ה  5טיפ למדריך הישראלי )

 ביטוח רפואי ישראלי 

כל מה שאינו תחת המחיר כל 

 

   לתשומת לב:

 ויר וגורמי שמים. ועמידה בלוח הזמנים, תנאי מזג א בכל המסלולים מותנים 

 הזמנים עלולים להשתנות. שעות הטיסה ו

 תנאי הרשמה: צילום דרכון בתוקף לחצי שנה ממועד הטיסה ודמי הרשמה.  

 ט.ל.ח. 

 

 

 


