
 

 

  , איריס גל ושלומי ברק של רקפת הדר  ם בהדרכת  מרוקוסדנא של היומן הויזואלי בעתידה לצאת ל  _________________אני 
 בארגונה של מונה טורס. ו

המסע  ידוע לי שרקפת הדר אינה מדריכת טיולים מוסמכת והיא משתפת פעולה עם חברת מונה טורס על מנת לעזור בארגון 
 למרוקו. 

סיעה, מלונות, אוטובוס צמוד, כניסה לאתרים, אירוח ברמת חצי פנסיון, טיסות הלוך  ואגת לכל פרטי הנחברת מונה טורס ד
 ם בתוכנית המסע. ושוב, ארגון הויזה למרוקו וכל מה שרשו

 . שני חיסונים לפחות ) עדיף שלישי(אני מתחייבת להגיע לטיול עם 

שיאפשר לי לקבל את מירב כספי אם אאלץ לבטל  ביטוח קורונה  הרחבת אני מתחייבת לדאוג לביטוח בריאות בהתאם למצבי, ל
 .  בשל קורונה

 מדינת מרוקו בהקשר לבדיקות לפני ואחרי הנסיעה. כחלק מהיציאה למסע למרוקו אני אפעל בהתאם לדרישות מדינת ישראל ו

 שעות לפני הנסיעה.  48 -כרגע במרוקו ישנה דרישה לבדיקת פיסיאר כ

 

 אים:מוסכמים עלי התנאים הב

 עד תחילת יוני בלבד. לאחר מכן המחיר צפוי להתייקר.   2640$ -25.12.22-15המסע למרוקו מחיר 

   המחיר כולל:

 )מלבד ערב ההגעה(  חצי פנסיון

 מדריך מומחה  

 כניסות לאתרים המפורטים במסלול 

 סדנאות יצירה יומן מסע ויזואלי 

 פנטזיות בפז ובמרקש

  *4  בתי מלון מדרגת תיירות טובה

 בוס צמוד חדיש אוטו

 מדריכים מקומיים בערים המרכזיות

 אותו למשך שבוע עד לאישור הויזה(   ) תצטרכו להביא את הדרכון לחברת מונה טורס ולהשאיר אשרת כניסה למרוקו



 

 

 בפס ארוחת ערב הכוללת חאפלה 

 במרקש ארוחת ערב כולל מופע פנטזייה 

 נאי תשלום וביטול ת

 ש בלבד. אי  28 -מספר המקומות מוגבל ל 

 תשלומים(  10) עד   1.10 -$ ואת שאר התשלום תשלמו החל מה 300ניתן להבטיח את מקומך על ידי תשלום מקדמה של 

 בלבד.  100$דמי הביטול יהיו  1.10במקרה של ביטול מצד הנוסע עד תאריך 

 750$דמי הביטול הם  1.10-10.11בין 

 1400$דמי הביטול הם  10.11-28.11בין 

 100%דמי ביטול מלאים של   29.11לאחר ה 

 

 בתי מלון 

 LONG VIE HOTEL   או  ELANDALOUS HOTELאו    OUM PALACEמרקש    

 MENZEH ZALAGHקזבלנקה        

 ATLAS CHAOUEN OR MIRADORשפשאוון  

 ELANDALOUSרבאט     

 ________  שם: _____________           ת.ז. : _________

 חתימה :   ______________   תאריך: ___________          

 ח למייל  נא לשלו 

rakefetlink@gmail.com 

 054-332-2464לפון ט

mailto:rakefetlink@gmail.com


 

 


