
 

 

  

 

  

והוא הגבוה בהרי האטלס ובהרי צפון אפריקה ' מ 4167מתנשא לגובה  - טובקאל) בל'ג(הר 
יעד לסקי בעונת החורף ולטיולים רגליים , ההר ממוקם בלב הפארק הלאומי טובקאל. בכלל
את מורדותיו הגבוהים יותר של ההר מכסים יערות ערער ואילו את . יפים בעונת הקיץ'ובג

, הטרק אל הפסגה עובר במעברי הרים. ם מכסה שכבה של כרי דשא אלפיניהמורדות הנמוכי
  .כפרים ברבריים אותנטיים ועמקים מוריקים

  
מרוקו . וכול מה שבינהםהנוודים , האנשים, חולות הסהרה ורכסי האטלס, מכשפים ושווקים, קסמים –מרוקו 

, טוארגים  –בליל תרבויות  היא שילוב קסום של שטח עם עוצמה אדירה לצד חברה אנושית המשלבת
ומרקש , עם נופים מרשימים וכפרים נידחים בדרכים, אל הרי האטלסזהו מסע . אירופאים ואנשי עיר, ברברים

  .אחת הערים החושניות מיוחדות ופעילות באפריקה
  
  
  
  

  



 

 

  
ל הטרק שאורכו ורמת הקושי . הוא כינוי למסלול טיול רגלי האורך בין מספר שעות למספר ימים ְטֵרק
נושא את כל המטייל יאופיין טרק בכך ש, לרוב. האזור וקצב ההליכה של המטייל, לפי המסלול תנקבע

  ...ציודו על גבו
  

, השונים, בחרנו עבורכם את הטרקים המיוחדים –אחד קדימה " צעד" "טרק"באקסטריפ לוקחים את המושג 
העברנו את הציוד מהגב , אלי ועונות השנההתאמנו את המסלול למספר הימים האידי, המגוונים והמורכבים

הופך אותה עבורכם לקלה יותר ומאפשרים לכם הנאה ולצוות מיומן ומקצועי שמלווה ומוביל את ההליכה 
  . מושלמת מההליכה בנופים המרהיבים

באקסטריפ דואגים להכנה מתאימה לטרק בטיולי הכנה בארץ שיביאו אתכם מוכנים כיחידים וכקבוצה למיצוי 
ידע רחב ועמוק , פעילות ספורטיבית, סיון רב שנים בטרקיםיבחרנו את המדריכים להם נ. נאה מהטרקהה

  .ויכולת הדרכה הנהגה והובלה
  

  מסלול המסע 
  

  מרקש  –קזבלנקה  –א "ת, 1יום 
נערוך סיור בקזבלנקה ונמשיך באוטובוס אל , עם הנחיתה. א דרך אירופה אל קזבלנקה"נצא בטיסת בוקר מת

   .מרקש
 במרקש  לינה  
  

  )'מ 1900(הכפר ארמד  -תחילת הטרק - )'מ 2550(אוקימדן –מרקש  , 2יום 
נעבור בעמק . ניסע כשעתיים וחצי ממרקש לעבר רכס האטלס הגבוה המתנשא למולנוארוחת בוקר במלון 

שם נפגוש את הצוות המקומי והפרדות שיישאו עבורנו , אוריקה הירוק והפורה ונגיע אל אתר הסקי אוקימדן
ממנו נשקף נוף מרהיב אל ) 'מ 2928( נתחיל במסע הרגלי ונעבר במעבר ההרים טיזי אדי . עןאת המט

שם גם נאכל את ארוחת הצהריים ונמשיך ) 'מ 2300( ירידה מתונה אל עמק אימנאן . פסגתו של הר טובקאל
  . שם נלון) 'מ 1900( אל הכפר הברברי ארמד 

  'מ 1900ונרד לגובה ' מ2928לגובה ' מ 2550בה ביום זה נטפס מגו -   שעות 6.5כ : זמן הליכה
 בבתי כפריים ברבריים: בכפר ארמדלינה  

  
   )'מ 3200 (מחנה נלטנר  –שאמערוח  –) 'מ 1900( ארמד , 3יום 

לאחר ארוחת בוקר אנרגטית נצא את הכפר ונתחיל בטיפוס של כשעתיים אל האתר הקדוש שאמערוח שם 
 3200בטיפוס שלנו לכיוון מעבר אל בקתת המטפסים נלטנר בגובה נעצור לתה מנטה מרווה ומשם נמשיך 

  . נתארגן במחנה ללינת לילה באוהלים. 'מ
  ' מ3200לגובה ' מ 1900ביום זה נטפס מגובה  - שעות  6כ : זמן הליכה

 באוהלים במחנה נלטנרלינה  
  

   ) 'מ 4167( טיפוס אל הפסגה , 4יום 
. וממנו נוכל להשקיף על רכס האטלס כולו' מ 4167א לגובה היום נטפס אל הפסגה של הר טובקאל המתנש

  . נשוב חזרה אל המחנה ללינת לילה
   .'מ 3200ונרד חזרה לגובה ' מ 4167לגובה ' מ 3200ביום זה נטפס מגובה  - שעות  7כ : זמן הליכה

 באוהלים במחנה נלטנרלינה  



 

 

  
  
  
  

   )'מ 1800( זין אוסם טי –מפלי עזיב טמסולט  –) 'מ 3800(טיזין טדאדט, 5יום 
ממנו נוכל להשקיף ) 'מ 3800( נפנה אל מעבר ההרים טיזין טדאדט , לאחר שנחנו מעט מהטיפוס יום קודם
ירידה ארוכה מטה אל עמק עזאדן מצדו השני של המעבר תוביל אותנו . על המסלול המרשים שעשינו עד כה

   ) .'מ 1800( טיזין אוסם אל מפלי עזיב טמסולט לארוחת צהרים ומשם נמשיך אל הכפר 
  'מ 1800ונרד לגובה ' מ 3800לגובה ' מ3200ביום זה נטפס מגובה  -  שעות  6-7כ : זמן הליכה

 באוהלים בכפר לינה  
  

  חזרה למרקש  -אימליל  -)'מ 0062( טיזין מזיק  –) 'מ 1800(טיזין אוסם , 6יום 
וממנו נרד מטה אל הכפר ) 'מ 2600(ין מזיק נעלה בדרך המובילה אל טיז. יומנו האחרון בשמורת טובקאל

נאכל ארוחת צהרים ונמשיך . בערוך נחל ירוק ופורה במיוחד היפה אימליל השוכן למורדות הר הטובקאל
  . בנסיעה אל מרקש המרתקת

  'מ 1700ונרד לגובה  'מ2600לגובה ' מ 2300ביום זה נרד מגובה  -     שעות הליכה 6כ  : זמן הליכה
 במרקש  לינה  

 

  מרקש  7יום 
נראה את ,הרובע היהודי הוא המלאח ,במסגד הכותוביה, נבקר בגני מנרה –מרקש בלביקור ום נקדיש את הי

ברובע חרשי , נצפה בבעלי מלאכה מסורתייםו ניכנס אל השוק הגדול.ס אליאנס ונבקר ברובע התבלינים"ביה
 עמ'היא גשל מרקש גולת הכותרת ילה בנבקר ביום ובל. העורותמעבדי ורובע , רובע צובעי הצמר, הברזל

בצפיפות  לעת ערב  כאן מקובצים. ואולי בעולם כולו, זוהי הכיכר הססגונית והתוססת ביותר במרוקו. פנא-אל
, מלחשים ומגידי עתידות, עוקרי השיניים, מרקידי הנחשים, מספרי המעשיות, הקוראים בקלפים, דוכני המזון

  . ם שונים ומשוניםשפע רב של טיפוסי ועוד, מוכרי המים ומיץ התפוזים
 במרקש  לינה  
  

   א"ת -קזבלנקה –מרקש ,  8יום 
  . א"בטיסת המשך לתוממנה , בקזבלנקה התעופהלשדה ניסע 

  
  
  

  )לא כולל טיסות( 1700$ - כחדר זוגי למטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 
  

   םעם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיילקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי 
  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  
  
  
  
  



 

 

  
  

  הערות חשובות בנושא המסלול
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 

 . המדריך בשטח
 .משותפת וציבורית) התחנה המטאורולוגית(הבקתה בה לנים  
אי לכך מומלץ להיוועץ ברופא המשפחה למטיילים ללא , מטר 4000מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  

  .ניסיון קודם בטיול בגבהים אילו
תנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת מחייבים או Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר המסע. ובטוחה
וכן עקב , אירו לשקל ולמטבעות המקומיים/המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר 

 .  שינויים במיסי הנמל והדלק
 

  
  מחיר המסע כולל 

   לילות באוהלים  3לילה בבתי מקומיים בכפר ברברי ו , מרקשכוכבים ב 5ן לינה במלו �
 במהלך הטרק בתנאי שטח בישול במקום על ידי טבח מקומי,  פנסיון מלא �
 ארוחות צהרים וערב במסעדות מצוינות , 7יום , ביום הסיור במרקש �
  הקמת האוהלים והכנת האוכל במהלך הטרק, קומי ופרידות לנשיאת הציודאנשי צוות מ �
 כניסות לאתרים -  העברות וסיורים במיניבוס תיירים ממוזג  �
 מכשירי קשר בין המוביל למאסף / טלפון לוויני למקרה חירום  �
 דובר אנגלית  -מטפס הרים מקצועי  –מדריך מקומי  �
 חומרי גלם וכלי בישול , טבח  �
 וקוויזה למר �
 

 המחיר אינו כולל
  קזבלנקה -אירופה - א"חברה אירופאית תעם אומית  טיסה בינל �
  ). כולל הטסה רפואית וספורט אתגרי  -חובה(ביטוח רפואי ומטען  �
 ).'משקאות וכו, כביסה, בידור(הוצאות אישיות שתייה ו �
  ש"שק �
 סיורים שאינם מפורטים בתוכנית �
 תשר לנותני השירותים  �
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �
  

  
  ינו ניתן להעברה בשום דרךוא ברהסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחמסלול זה הינו קניין חברת אק

  
מושפעת מכל הפרמטרים הו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל

  ,המוזכרים מעלה
  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

  info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03ן בטלפואלינו אנא פנו קבלת הצעת מחיר או /יעוץ ול
  


