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חברת ישראייר הודיעה היום כי טיסת הבכורה למרקש במרוקו תצא ב .19.7 -בכוונת החברה להפעיל  5טיסות
שבועיות ,כאשר משך הטיסה כ 6 -שעות
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חברת ישראייר הודיעה היום כי טיסת הבכורה למרקש במרוקו תצא ב .19.7 -בכוונת החברה להפעיל  5טיסות
שבועיות ,כאשר משך הטיסה כ 6 -שעות .מחיר טיסה בלבד החל מ 580 -דולר ומחיר חבילה לשלושה או ארבע לילות
במלון  4כוכבים החל מ 680 -דולר לאדם כולל א .בוקר.
גיל סתיו סמנכ"ל השיווק והמכירות של ישראייר מסר " :מרוקו הינו יעד שמתאים גם למשפחות וגם לצעירים .יש בה
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מהכל -אווירה ,ערים תוססות ,שופינג זול ,טבע פראי ,חופים ,טיולים אתגריים ,שורשים ,תרבות ומכל טוב .אנו מעריכים
שהביקוש יהיה גבוה ומאות אלפי נוסעים מישראל יבקרו ביעד במסגרת של חבילות נופש או במסגרת הטיולים
המאורגנים של נתור אשר מתמחה בטיולים למרוקו"
אטרקציות ופעילויות
מרוקו מציתה את דמיונם לא רק של המבוגרים אלא גם של הילדים .חווית טיול ג'יפים בהרי האטלס מרחק של  45דק'
ממרקש  .אירוח אצל משפחה בכפר אימליל .רכיבה על פרדות אל גן הירק ,קטיף ירקות וצמחי תבלין ובישול משותף
בתנור חימר יותירו את הילדים והמבוגרים עם חוויה אוטנטית .פארק המים בעמק האוריקה כחצי שעה ממרקש
יפתיע את הילדים והמבוגרים
חווית השוק הצבעוני קריאות הרוכלים  ,התבלינים הבדים הצבעוניים והטיפוס במדרגות אל הגגות המשקיפות מעל
הכיכר ואל עבר השקיעה באופק .חווית מדבר זריחות ושקיעות  ,טיפוס על דיונות כתומות ואפשרות לינה בבתי מלון או
באוהלי מדבר.
מסלולי רכיבה על אופניים אל עבר השקיעות ,הכפרים עם חופי הזהב בדחלה שמושכים צעירים מכל העולם לגלישת
גלים  ,גלשני רוח ,רחיפה במצנחים ועוד .פסטיבלי מוסיקת עולם  .הפסטיבל ביוני בעיר איסווירה אליו מגיעים צעירים
שוחרי מוסיקת ג'אז .
מוסיקת גנוואה וסדנאות אומן קונצרט מוסיקה אנדלוסית ואירועי תרבות מן המשובחים בעולם .טיולי ג'יפים במדבר
סהרה  ,מסעות גמלים ,ערבים סביב המדורה ומוסיקה אוטנטית חוויה מסעירה לכל החושים.
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