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מאורגן 11 ימים 10 לילות. 
יציאה:                                         חזרה:                             הגעה: 
בס"ד
יום 1 /: ת"א – אירופה – קזבלנקה
המראה מנתב"ג לקזבלנקה דרך יעד באירופה. לאחר סידורי הכניסה נצא ליום סיור, נצפה תחילה במסגד הגדול של העיר,שנבנה ב-1993 ובנייתו עלתה 850 מיליון דולר. משם נמשיך ונבקר ברובע אנפה,כיכר מוחמד החמישי ,בשוק חובוס ששימש את הצרפתים כשוק עובדים. בית הכנסת המפואר של קהילת יהודי קזבלנקה "בית אל". נחזור למרכזה של העיר להשלמה של קניות בשוק המדינה. חזרה למלון .

יום 2/: קזבלנקה  – רבאט-  מקנס-פאס
לאחר ארוחת הבוקר נצא לנסיעה לעיר רבאט נתרשם מסגנונות הבנייה השונים  הפזורים בעיר, שרידים לתקופות קדומות. נבקר ברחבת ארמון המלך המפואר, מקום משכנו הקבוע של מלך מרוקו. נראה את המוזוליאום של מוחמד החמישי ובנו חסן השני, אשר נבנה בידי מיטב אומני מרוקו. נתרשם ממגדל (טור) חסן שברחבת המבנה המשקיף על הגשר ונצפה לעבר סלה תאומתה של רבאט, נבקר בקסבת אל אודיה המרשימה נבקר בעיר מקנאס - העיר האימפריאלית השלישית. העיר נוסדה ע"י השולטן מולאי איסמעיל – הבנאי של מרוקו!!! נבקר ברובע היהודי העתיק, בשער המלכותי המפורסם באב אלמנסור, באורוות המדהימות שנבנו בשלהי המאה ה - 17, במאגר המים אגדל, נצפה על מונומנט אלג'ראב ונסביר את משמעותו של משווק המים ולא נפסח על המוזוליאום שבו נטמן השולטן הזה ששלט במרוקו 55 שנים!!!, לקראת ערב נגיע לעיר פס .

יום 3/פאס-
היום כולו יוקדש לעיר פס- העתיקה שבערי המלוכה, אשר שמרה, יותר מכל עיר מוסלמית אחרת, על צביונה העתיק. נסייר במלאח היהודי, ובאתרים יהודיים נוספים, ברחבת ארמון המלוכה ובמדינה העתיקה (פאס אל באלי) המייצגת את העיר הערבית הטיפוסית של ימי הביניים ברחובותיה הצרים, נצפה על עבודת הבורסקאים, אמני אריגה, נגרות, נחושת, שטיחים, ונמשיך למפעל הקרמיקה ונראה את אומנות הזלייז. נצפה במסגד הקראווין ובמוזוליאום של מולאי אידריס. יציאה במאורגן לערב פולקלור "חתונה פאסית".

יום 4/ פאס – איפראן – מידלת – ריש- א-ראשידיה – ארפוד
עם בוקר נעזוב את פס, ניסע דרומה לעיר הנופש איפראן, עיירת קיט בלב שמורת טבע, במרום הרי האטלס התיכון שנבנתה ע"י הצרפתים לשמש עיירת נופש. עיר מיוחדת אשר אינה דומה לשאר ערי מרוקו- שוויץ של מרוקו. נעבור ליד כפרי רועים נוודים ונגלוש אל שולי הסהרה. נמשיך בנסיעה למידלת עיר בגובה 1100 מ' שבה חיו  יהודים, משם לריש, עיירה קטנה השוכנת בפתחו של ואדי זיז ולעיר א-רשיידה, הממוקמת על אם הדרך לארפוד. שם נפגוש לראשונה בנופים של נאות המדבר: קסבות בנויות מלבני בוץ זרועות בין דקלים לאורך הנהר זיז. לקראת ערב נגיע אל העיירה ארפוד, בלב נווה המדבר תפיללת. העברה למלון או ללינה אצל בו ג'מעה וארוחת ערב.

יום 5/: מרזוגה – פוגארות – טנרירט - ווארזאזאת
עם שחר ניסע רכובים על ג'יפים, לראות את הזריחה מעל הדיונה הארוכה והגבוהה ביותר בסהרה "המרזוגה". מפגש מרגש עם המדבר העצום, אף שאנו נוגעים רק בשוליו. נחזור למלון לארוחת בוקר והתארגנות ונצא בדרכינו מערבה. נעצור לראות את שרשרת ה"פוגארות" שיטה יחודית של פרסים לפני 900 שנה להובלת מים במדבר. ניסע לקניון הטודרה אחד מפינות החמד של מרוקו. נעבור בעיירה טינרירט, בולמן(עיר הוורדים, בעונה אפריל – מאי)  תצפית על נהר הדאדס ומשם לעיר וורזאזאת. העברה למלון וארוחת ערב. מוזיקת ריקודים במלון. (אופציה מועדון דיסקו במלון קלאב חאנן)

יום 6/: ווארזאזאת-  מראקש
לאחר ארוחת הבוקר ניסע רכובים על ג'יפים , נסיעה לאורך נחל הטילוואט (עובר ליד אית בן חדו)  מסלול מרהיב ביופיו ולעת ערב נגיע לעיר מראקש. ארוחת ערב   למעוניינים  נצא למועדון לילה. או  נבקר בכיכר המרכזית  ג'מע אל-פנה, שם הקצב הדינאמי של העיר בא לידי ביטוי במלוא עצמתו. נוכל למצוא בסטות שונות של דוכני מזון, מופעי רחוב של להטוטנים, אקרובטים, (ביום ניתן לראות מאלפי קופים, נחשים,) מגלי עתידות, קוסמים, לוחשים ועוד..

יום 7/: מרקש – אוריקה – מראקש
לאחר ארוחת הבוקר יום זה מוקדש כולו לסיורים באתרי העיר מראקש, נבקר בגני המנרה, נצפה במסגד הכותביה, חנות לצמחי מרפא ותבלינים , נבקר בארמון אל באהיה,  בביהכ"נ סלאת לא-עג'אמה ומשם נלך לג'מע אל-פנה נראה את פני הכיכר ביום,  נטפס אל לב האטלס הגבוה דרך עמק האוריקה השופע ירק ומים, באזור הרי האטלס המשמש למפלט בקיץ לתושבי מרקש. נתרשם מצורת החיים בכפרים הברברים. בתום הסיור נחזור למנוחה וארוחות ערב במלון. ונלך לפנטזיה של עלי.

יום 8/: מרקש – אוריקה-  אוזווד – בין אלווידאן- מרקש 
ארוחת בוקר לאחר הארוחה נעלה למפלי האוז'וד, במרומי האטלס התיכון. למעלה מ-100 מ' של מפלים בשמורה ירוקה ויפה ובה אף קופים. לאח"כ נעלה באזור "הדיר" אל מפעל המים הגדול של מרוקו "בין אלווידאן", בו הסכר השמור ביותר במרוקו.  (אסור בתכלית לצילום) מצלמות למטה מחרימים מצלמות. ומשם חזרה למלון לארוחת ערב. ( עמק אפורר – דומה לעמק יזרעאל פי 10) אם לא מספיקים פנטזיה אתמול נעשה היום.

יום 9/: מראקש- אסווירה-  אגדיר
לאחר ארוחת הבוקר נגיע לאסווירה. בדרך נעצור במפעל הארגן נראה את תהליך ייצור הארגן נבקר  ברובע היהודי , בביתו של  ר' חיים פינטו זצ"ל. משם נמשיך  ונבקר במצודת הסקאלה. (ארוחת צהריים דגים על חוף הים) ולעת ערב נגיע לעיר אגדיר נתארגן במלון ונצא לחאפלה.

יום 10/: אגדיר
יום זה מוקדש לסיורים באתריה המרכזיים של העיר אגדיר . נצא לנמל הדייג לראות את הדייגים על ספינותיהם חוזרים עם השלל. נעלה אל המצודה החולשת על העיר ,נבקר באיזור התיירותי והמסחרי של אגדיר אשר לאורך החוף. נבקר בשוק אל-חד, המונה למעלה מ1000 חנויות. ולאחר הסיור נחזור למלוננו וארוחת ערב. 

יום 11/: אגדיר- קזבלנקה 
ארוחת הבוקר  נסיעה ארוכה של כ-5 באוטוסטרדה הגעה לקזבלנקה השלמת קניות בשוק הגדול – זהב  ארוחת ערב אצל אלברט. (או להכין ארוחת ערב עם עזיזה 15 דולר מאדם, 70 דולר לטבחית. זוזו 100 דרם לק"ג בשר )

יום 12/: אגדיר- קזבלנקה – אירופה – תל אביב
הבוקר נשים פעמינו אל עבר שדה התעופה הלאומי של קזבלנקה. לטיסה חזרה לתל אביב דרך יעד אירופה
תם ונשלם הטיול!

		המחיר 1690 דולר   -   לאדם בחדר זוגי

מחיר הטיול כולל:
*   טיסה סדירה דרך יעד באירופה
*   אשרות כניסה למרוקו.
*   בתי מלון 4-5 כוכבים ע"ב חצי פנסיון, למעט קזבלנקה
*   ג'יפים במרזוגה (בתכנית הסהרה).
*   אוטובוס תיירים ממוזג.
*   מדריך ישראלי.	
*   טיפים לנותני שירותים במרוקו.
*   מופע פנטזיה ברברי  אצל עלי  במרקש.
*   מופע חתונה פסית בפס.
*   כניסה לאתרים כמופיע בתכנית.
     יין לקידוש
     מנה ראשונה, דגים         
     מנה עיקרית, בשר
     תוספות
     סלטים
     מנה אחרונה
     שאר השבוע בנוי על ארוחה כשרה ע"ב דגים, 
      סלטים, תוספות ופירות (להביא כלים ח.פעמים)


הערות חשובות
*  כרטיסי הטיסה מוזמנים עם תאריכים סגורים, כל שינוי כרטיס 
    שיעשה מהארץ לאחר הוצאת כרטיס הטיסה יעלה 100$, שינוי 
    שיעשה ממרוקו, יעלה 150$, והנוסע ייסע לשדה התעופה    
    בכוחות עצמו.
*  החברה רשאית לשנות את סדר המסלול בהתאם לטיסות.
*  אשרות כניסה למרוקו ניתנות ע"י הרשויות המרוקניות , במידה 
    ומסיבה כלשהי לא תאושר כניסתו של אחד הנוסעים, לא 
    תהיה החברה אחראית לכך בכל צורה שהיא, לנוסע יוחזרו כל 
    הכספים ששילם למעט כרטיסי טיסה, מיסי נמל והשירותים 
    אותם ניצל.
*  טיולים עם לינה באירופה יהיו על בסיס ארוחת בוקר בלבד.
*  התשלום בגין הטיול יבוצע טרם היציאה
*  יש להביא צילום דרכון בתוקף למשרדי שגיא טורס עד 14 יום 
    לפני המועד.
* הרשמת המטייל לטיול זה כמוה כהסכמה מלאה ובלתי חוזרת    
   לתנאים  ולמידע הכללי המופיעים באתר האינטרנט של החברה, 
   ובמשרדי שגיא  טורס.
* נוסעים בעלי צו עיכוב יציאה מן הארץ, יישאו בהוצאות הנגרמות
   לחברה  עקב הביטול וההצטרפות לקבוצה על חשבון הנוסעים.
* בטיולים שעקב אילוצי טיסות יוארך או יקוצר הטיול יינתן זיכוי 
   של 40$ ללילה, ולחילופין תיגבה תוספת של 50$ על לילה נוסף * נוסעים שמכל סיבה שהיא נאלצים לעזוב את הטיול יקבלו זיכוי 
   של מספר הלילות שלא נוצלו בטיול למעט 3 לילות מיום 
   ההודעה על רצון החזרה לארץ. שינויי הכרטיסים ונסיעות לשדה 
   התעופה על חשבון הנוסע.
* המחירים ניתנים לשינוי בהתאם לשער הדולר, עליה במיסי נמל  
   ועלות הדלק.
*  ייתכנו שינויים במסלולים עקב שיקולים ביטחוניים התלויים 
   בשלטונות  מרוקו .
* הקניות במרוקו באחריות הנוסע בלבד.
* הביקורים באתרים של צדיקי מרוקו, ובאתרים יהודיים נעשים 
   בזמן ההפסקות, והינם למעוניינים בלבד.
* החברה אינה אחראית כלפי נוסעים המגיעים לשדה התעופה עם 
   משקל עודף העולה על 20 ק"ג
* במקרים מסוימים המדריך ימתין לקבוצה במרוקו, וימונה מלווה 
   מטעם החברה אשר ילווה את הקבוצה עד למרוקו וימסור אותה 
   למדריך לכל ימי הטיול




















מחיר הטיול אינו כולל:
*  טיפים למדריך ולנהג. (מקובל לתת 3$ ליום)
*  ביטוח רפואי ומטען (חובה לעשות ביטוח כולל 
    הטסה, מומלץ דרך קופ"ח שם מכירים את מצבו 
    הרפואי של המבוטח)
*  הוצאות אישיות: שתייה. כביסה. טלפון וכו'
*  ארוחת ערב בקזבלנקה
*  תוספת לחדר יחיד 299$ . (סינגל)
*  כל מה שאינו תחת סעיף המחיר כולל






דמי ביטול:
*  250$ מיום ההרשמה ועד 21 יום לפני הנסיעה
*  350$ מ 20 יום ועד שבוע לפני הנסיעה
*  500$ מ 6 ימים ועד מועד היציאה
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