
 

 

 

 

 

 
קסמים, מכשפים ושווקים, חולות הסהרה והרי האטלס, האנשים, השוק של  –מרוקו 

הנופים, ההרים, החולות והמרחב. מרוקו היא  -מרקש, הנוודים וחיי המדבר ומהצד השני 

  –שילוב קסום של שטח עם עוצמה אדירה לצד חברה אנושית המשלבת בליל תרבויות 

 ארגים, ברברים, אירופאים ואנשי עיר. טו

 

אל הרי האטלס, בדרכים עם נופים מרשימים וכפרים נידחים ולינות בתוך קאסבות  ברכבי שטחזהו מסע 

מבודדות. נכנס אל הערוצים שוקקי החיים של מרכז האטלס ונרד אל המדבריות המבודדות שדרכים 

, המשלב תרבויות ליעד מרתק ומכשף קשות מקשרות אותם עם קצב החיים המרוקאי. זהו מסע

 מסורתיות ונופים מרתקים.

 

 )עם נהגים מקומיים( אל אמליל במרומי הרי האטלסטיול ג'יפים יום  

 סיורים באתריה ההיסטוריים של מרקש 

 פעילות "חפש את המטמון" בשוק ההומה של מרקש 

 

 מרוקומסע ל

 מרקש התוססת והססגונית  
 ויום ג'יפים לאמליל

 ימים 4

 



 

 

 
 

 מסעהמסלול 
 

 מרקש   –אירופה  –, ת"א 1יום 
נצא אל גולת הכותרת היא ג'מע  לאחר נחיתה והגעה לעיר"א דרך אירופה אל מרקש. נצא בטיסת בוקר מת

פנא. זוהי הכיכר הססגונית והתוססת ביותר במרוקו, ואולי בעולם כולו. כאן מקובצים בצפיפות דוכני -אל
של המזון, הקוראים בקלפים, מספרי המעשיות, מאלפי הנחשים, מוכרי המים ומיץ התפוזים, ועוד שפע רב 

טיפוסים שונים ומשונים. מכאן יוצאות המוני סמטאות השוק המלאות בעשרות דוכנים המוכרים כל אשר עולה 
  בדעתכם.

     מרקשלינה  
 ת ארוחו 

 בטיסה לפרנקפורט –בוקר  
  בטיסה למרקש –צהרים  
 במלון  –ערב  

 הפקות 
 מיתוג האוטובוס 
 כניסה למלוןמיתוג ב 
 קבלת פנים תה מרוקאי במלון 
 י לילהסיפור 

 
  טיול ג'יפים: אימליל   –מרקש  ,2יום 

נצפה אל פסגת ג`בל .טפס אל לב האטלס הגבוה. נעצור לתצפיות על הכפרים השוכנים במדרון ההר היום נ
טובקאל, הפסגה הגבוהה ביותר בהרי האטלס. משם נמשיך לאימליל נעלה למרומי הרי האטלס, לאזורים של 

ברי המסורתי אימליל בשילוב טיול בהרים שבהם פזורים כפרים ברברים הכפרים הברברים. נבקר בכפר הבר
 נוספים עם נוף הרים ייחודי. 

 אחה"צ נבלה במרקש.
   מרקשלינה  
 ת ארוחו 

 במלון –בוקר  
  מקומיתבמסעדה  –צהרים  
 ואווירה מרוקאיתמוסיקה, רקדנית בטן  מסעדה משובחת במרקש   –ערב  

 הפקות 
 מיים עם נהגים מקוטיול ג'יפים  

 ג'יפים ממותגים עם לוגו החברה ודגלים 
 סיור עם פרידות באמליל  
 סיפורי לילה -לילה 

 



 

 
 

 מסיבת סיום –חפש את המטמון ברחבי השוק של מרקש  -מרקש העיר  ,3יום 
במסגד הגבוה בעיר,נחלוף על פני ארמון המלך,  –נקדיש את היום לביקור באתריה ההיסטוריים של מרקש 

-ברובע היהודי. בשעות אחה"צ נצא בכרכרות רתומות לסוסים אל גולת הכותרת היא ג'מה אלבבית הכנסת ו
גונית והתוססת ביותר במרוקו, ואולי בעולם כולו. כאן מקובצים בצפיפות דוכני המזון, פנא. זוהי הכיכר הסס

הקוראים בקלפים, מספרי המעשיות, מאלפי הנחשים, מוכרי המים ומיץ התפוזים, ועוד שפע רב של טיפוסים 
ה שונים ומשונים. מכאן יוצאות המוני סמטאות השוק המלאות בעשרות דוכנים המוכרים כל אשר עול

את הביקור בשוק נעשה בדרך מקורית בסטייל "רצים למילון" במשחק חפש את המטמון, נקבל  בדעתכם.
מפות עם כתבי חידה אשר יובילו אתנו בנבחי השוק לבעלי המלאכה השונים הפזורים בו. לצוות שיגיע ראשון 

 עם מרב הפריטים מובטח הניצחון.
 וקאית טיפוסית לסיום הטיול.בשעות הערב נצא לארוחת ערב חגיגית במסעדה מר

  מרקשלינה  
 ת ארוחו 

 במלון –בוקר  
 במסעדה מקומית  –צהרים  
 סיום וארוחת ערב במסעדת "אל ברקה" כולל מוסיקה, רקדנית בטן  ואווירה מרוקאית.  –ערב  

 הפקות 
 כרכרות  עם דגלי החברה   
 משחק חפש את המטמון בלב סמטאות השוק של מרקש 
 וזים מהאטלס"דוכן "לממכר משקה תפ 
 סיפורי לילה –לילה  

 
  תל אביב -אירופה -, מרקש4יום 

 לשדה התעופה של מרקש לטיסה חזרה ארצה. בהתאם לשעת ההמראה נמשיך סיורנו במרקש ונצא 
 ת ארוחו 

 במלון –בוקר  
 



 

 
 
 

 5061$ -כמטיילים  35למשתתף בחדר זוגי מבוסס מינימום  מחיר המסע
 

ירת בתי מלון שונים, ארוחות, חודשי השנה, כמות המטיילים, מחיר המסע משתנה בהתאם לבח 
 חברת התעופה, הפקות ואירועים למינהן.

המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר/אירו לשקל ולמטבעות המקומיים, וכן  
 עקב שינויים במיסי הנמל והדלק.  

ה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מחייבים אותנו לשמור על כמ Xtripהסטנדרטים של חברת  
 .טיולמושלמת ובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה

 

 המחיר כולל
 יסי נמל,היטלי דלק והיטלי ביטחוןמת"א כולל  אירופה –מרקש  – אירופה -במסלול ת"א  ותטיס 
  ממוזג ותתייראוטובוס בהעברות 
  ברכבמטיילים  4ם נהגים מבוסס על / ע ג'יפים בנהיגה עצמיתיום טיול  
  בטיסותפנסיון מלא למעט  –כלכלה 
 כניסות לאתרים 
  מדריך ישראלי מומחה למרוקו מצוותxtrip 
 מדריך מקומי 
 דלק לרכב, קשר בכל ג'יפ ימכשיר, וה בטיול הג'יפיםמנהלה מלו רכב 
 תשר לנותני השירותים המקומיים 
  למרוקואשרת כניסה 

 
 המחיר אינו כולל

 וח נסיעות ומטעןביט 
 שתייה והוצאות אישיות 
  שלטים, דגלים, מגנטים לרכב וכו' –מיתוג לדוגמא 
 מתנות כרית 
 כל אשר אינו מופיע תחת סעיף המחיר כולל 
 
 

 מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה במהלך השנים
 

מחיר הינו הערכה שמושפעת מכל הפרמטרים מסלול זה הינו דוגמא לטיול תמריץ אותו אנו מבצעים וה
 המוזכרים מעלה, לקבלת הצעת מחיר עדכנית ע"פ אופייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכם

 info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03אנא פנו למשרדנו בטלפון 
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