
* ןאיסופים:ראש לצ, תל אביב, בת ים 
  *נס ציונה, רמ הש*, כפר שמריהו*, נתניה*

077-3214141 www.maortours.comטיולים

2/3  טיולי יום הבחירות   מטײלים, חוזרים מוקדם ומצביעים

כולל
הסעות

 וכניסה 
לאתר

יום כיף בחרמון המושלג

לאחר מכן:  169₪לחברי מועדון הנרשמים עד 24/21    ₪159

אקװריום ישראל בירושלים
חװיה לכל הגילאים 

ביקור באקװריום החדש
בגלריות הימים מנהרת

הכרישים ועוד+פריחות השקד 
ביער  עמינדב, מצפור רובינשטין
יד קנדי רקפות בחרבת סעדים, 

טײלת ארמון הנציב רמת רחל

לאחר מכן:  169₪לחברי מועדון הנרשמים עד 20/2    ₪159

אל הפריחות בצפון והכנרת 
נהנה מכלניות בשלל צבעים במנחת

מגידו, נמשיך לכפר תבור ונהנה
מפריחות השקד היפהפיה

נמשיך לביקור בתמר בכפר בקבוצת
כנרת, נבקר בקברי המשוררות רחל

ונעמי שמר ונשיר משיריהן 
נהנה ונתרשם מעלײת מפלס הכנרת

כולל א.צהרים+מפל הבזלת השוצף 

לאחר מכן:  209₪לחברי מועדון הנרשמים עד 20/2    ₪199

יום כיף בספא מלון אואזיס
ים המלח

לאחר מכן:  259₪לחברי מועדון הנרשמים עד 20/2    ₪249

כולל ארוחת צהרים 

יום של כיף בריאות וספא במלון
אואזיס ספא קלאב ים המלח 

כולל כניסה חופשית לספא 
המלון ובו בריכת מי ים המלח

מקורה וממוזגת, ג’קוזי וסאונה
 חמאם תורכי ובריכת שחײה

נותרו מעט מקומות

תאריכים נוספים יעודכנו 
בהתאם לפתיחת האתר ױרידת השלגים

www.maortours.com יציאת הטיולים מותנית במינימום משתתפים מסלולי הטיולים עשױים להשתנות עפ”י תנאי מזג האױר לו”ז וכיו”ב ההרשמה לטיולים כפופה לתנאי ההרשמה המופיע באתר

יום כיף בחרמון המושלג

לאחר מכן:  169₪בהרשמה שבוע מראש:    ₪159

כולל הסעות  וכניסה לאתר

2/3 יום בחירות
7/3 שבת

10/3 פורים

מספר המקומות מוגבל 

22/2 שבת
26/2 רביעי
29/2 שבת

26/2 רביעי
חװיה יהודית בצפת והר מירון

בית הבד הידוע של סבא חביבנבקר ב נלמד
קבר רבי שמעוןעל דרך ײצור שמן הזית, ביקור ב

בר יוחאי במירון,טיול בסמטאות צפת העתיקה
בתי הכנסת אבואב והארי הקדוש גלריות 

מתחם בית הסראײההאומנות וחצר עץ התאנה ו
כולל ארוחת בוקר

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  119₪לחברי מועדון הנרשמים עד 19/2    ₪109
29/2 שבת

מפלים ונחלים בגולן ובכנרת
בעקבות זרימת הנחלים והמפלים השוצפים 

ציר המפליםבתקופת הגשמים בגולן,ניסע ב נתצפת 
,  וזרימת  , נחל ומפל סערעל  נחל דליות מפל עײט

הירדן לכנרתהמים השוצפת ב  זרימת  חצבני
עלײת מפלס הכנרת כולל ארוחת צהריםו

טיול מוזל’טיול מוזל

לאחר מכן:  209₪לחברי מועדון הנרשמים עד 21/2   ₪199

29/2 שבת
סובב כנרת+בית הגליל+שײט בכנרת 

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  209₪לחברי מועדון הנרשמים עד 21/2   ₪199 

בואו להנות משײט בכינרת המלאה, ואם יתמזל
לראשונהמזלנו נוכל לצפות   בסכר הפתוח לרװחה

בית הגליל  בית הספר+ביקור ב אחרי עשרות שנים
לפרחי כמורה ודו קיום בין הדתות הצופה לכינרת
+תצפית מגבעת הבנות  טײלת של עין גב+סיור ב

לעבר שביל הסכרים והירדן הדרומי

טיול מזמר
בלי ו ו י

אקורדיוניסט

SALE

לאחר מכן:  119₪לחברי מועדון הנרשמים עד 26/2    ₪99

5/3 חמישי
טיול “סובב ים המלח”

ארמוןטיול מהנה “סובב ים המלח” נבקר ב
” , נצפה בזרימת קאסר אל יהוד “ היהודים

, נבקר ב כנסײתהמים המוגברת ב ירדן הדרומי
דיר חיגלה הײחודית - כנסײת החיות והגולגלות
נסיעה לאורך נופי ים המלח ותופעת הבולענים

עצירה לא. צהרים בקניון החדש הסמוך למלונות

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  209₪לחברי מועדון הנרשמים עד 26/2    ₪199

7/3 שבת
אל שמורת הבניאס היפה

טיול מהנה לשמורת הבניאס היפה עם המים
השוצפים בעוצמה במעײנות בנחל ובמפל הגדול 
לאחר גשמי הברכה, נסײר בעיר העתיקה פניאס
נהלך לאורך הנחל השוצף, תחנת הקמח העתיקה

בריכת הקצינים, המפל הגדול - מפל שניר
והגשר התלױ כולל ארוחת צהרים

טיול מוזל

SALE’7/3 שבתטיול מוזל
יום כיף ורחצה במלון ספא קלאב ים המלח

יום כיף ורחצה בספא מלון אואזיס ספא קלאב
ים המלח כולל שימוש חופשי במתחם המרחצאות
בריכות מי ים המלח מחומם וממוזג ג’קוזי וסאונה

חמאם התורכי היחידי בים המלח ! ועוד...
כולל ארוחת צהרים ! מספר המקומות מוגבל !

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  249₪לחברי מועדון הנרשמים עד 26/2    ₪239

לאחר מכן:  159₪לחברי מועדון הנרשמים עד 3/3    ₪149

10/3 שלישי
חיפה וראש הנקרה

חיפה וראש הנקרהטיול ל כולל ביקור ױרידה 
בגנים התלױים היפהפײם בחיפה,תצפית

המושבה הגרמניתמ למפרץ חיפה,  טײלת לואי
 , מנהרת ביקור ב  כולל  הרכבל ראש הנקרה

הנקרות המנדטורית ו הרכבת 

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  139₪לחברי מועדון הנרשמים עד 5/3    ₪129

12/3 חמישי
שמורת תל דן

זרימת המים השוצפת בשמורת תל דן 
גן עדן עלי אדמות הליכה לאורך נחל הדן השוצף

עץ פו הדב, שביל גן העדן+הקשת העתיקה
ביותר בעולם והעיר העתיקה דן+ אנדרטת אסון
המסוקים ושוק האוכל גלילון כולל ארוחת בוקר 

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  129₪לחברי מועדון הנרשמים עד 5/3    ₪119

13/3 שישי
מערת הנטיפים,עמק האלה ושוק רמלה

מערת הנטיפיםנבקר במערת אבשלום - 
הײחודית בארץ ובעולם ובה מגװן ענק של 
נטיפים וזקיפים עם תאורה מיוחדת נמשיך

עמק האלה סיפור דוד וגולײתלתצפית לעבר 
הזול במדינה  קניות לשבת בשוק רמלה +

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

27/2 חמישי
פריחת הכלניות בדרום+נחל הבשור+חװת בראשית

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

פסטיבל דרום אדום - בואו להנות מפריחת
ביער שוקדהמרבדי  המדהימה  כלניות האדומות

מרבדי הכלניות היפהפיות  בבארי מרבדי כלניות
בחװת שקמים - גבעת הכלניות קבר לילי ואריאל

זרימת המים והגשר התלױ בנחל הבשורשרון, 
וביקור בחװת בראשית-כולל שתײה חמה חינם

 2 129₪לחברי מועדון הנרשמים עד  לאחר מכן:₪119   3/2



נופש באילת כולל הסעות וטיולים
2-5/3 שני-חמישי

  כלול בנופש:
נופש במלון קיסר אילת על הטײלת* 

* כולל הסעות 
* חצי פנסיון

* תוכנית בידור מדי ערב
* תוכנית בידור בערב

* טיולים באילת
* טיולים מדי יום עם אוטובוס ומדריך

* יציאה ב 2/3 בשעה 10.30 (יום בחירות 
  בוחרים ונוסעים לאחר מכן לאילת)

******מחיר מוזל שלא יחזור************

אירוח חצי פנסיון 
הסעות וטיולים

מדריך צמוד
קיסר אילת המחודש

109
מיוחד ₪

 10X1₪

מבצע
שימו לב
לטירוף

מחיר מיוחד 

לנרשמים עד 20/2

95₪

10Xלנרשמים עד 20/2

איסופים:  ראש לצ, תל אביב, בת ים
  *נס ציונה, רמ הש*, כפר שמריהו*, נתניה*

077-3214141

נותרו 
6 חדרים

פנסיון מלא הסעות טיולים

+שײט מנמל עכו לנמל חיפה

או אולמות האבירים

לינה במלון אקװדוקט 
החדש ברגבה

סופ”ש בכיף כולל הסעות

  כלול בנופש:
* לינה במלון

* המפנק והחדש אקװדוקט 
* ביקור מרתק במוזיאון הכט בחיפה

* ביקור גני הבאהײם בעכו
* שײט מנמל עכו לנמל חיפה

* או אולמות האבירים בעכו בשוק
  ובנמל ומנהרת הטמפלרים

* טיול בטײלת נחל ציפורי הציורית
* שוק דלײת אל כרמל

* למלון בריכת שחײה חצי אולימפית  
אוטובוס להסעות וטיולים  *

* מדריך צמוד * זמר אורח בערב שישי
* פנסיון  מלא (3 ארוחות) 

20-21/3  שישי-שבת 

89
מיוחד ₪

 10X1₪

מבצע
שימו לב
לטירוף

מחיר מיוחד 

לנרשמים עד 20/2

75₪

10Xלנרשמים עד 20/2



www.maortours.com טיולי מאור באינטרנט:

www.maortours.com טיולי מאור באינטרנט:
לפרטים והזמנות חײגו 077-3214141

129

טיול
מוזל

₪₪2400
מחיר
רגיל

₪
1 8-11/4 פסח

רביעי-שבת
מלון המלך שלמה נתניה

כולל חצי פנסיון
ארוחת ליל הסדר
כולל עורך סדר 

199
₪

 10X1₪

לנרשמים עד 25/2

נותרו
 7 חדרים

למלון בריכת שחײה, שופץ לאחרונה  ממוקם 
במקום הכי מרכזי  על הטײלת וכיכר העצמאות בנתניה

129

טיול
מוזל

₪₪1499
מחיר
רגיל

₪
1 5-7/3 חמישי-שבת5-7/3

124
₪

 10X1₪

איסופים:  ראש לצ, תל אביב, בת ים
  *נס ציונה, רמ הש*, כפר שמריהו*, נתניה*

077-3214141

נופש במלון לוט ים המלח
כולל חצי פנסיון
טיולים והסעות 

כניסה חופשית לספא
נותרו 5 חדרים

X X

מוזל

מוזללנרשמים עד 25/2

המלון ממוקם על חוף הים ובצמוד לטײלת ולקניון החדש
למלון בריכת מי ים המלח מקורה ומחוממת ובריכת שחײה מחוממת

טיול בדרך למלון: לקאסר אל יהוד - ארמון היהודים, הירדן הדרומי
כנסײת החיות והגולגלות הײחודית דיר חיג’לה, נסיעה דרך נופי

ים המלח והסבר על תופעת הבולענים

נותרו חדרים אחרונים לפסח
מבתעים לבתי מלון נוספים פרטים במשרד



מסלולי הטיולים עשױים להשתנות עפ”י תנאי מזג האװיר לוח הזמנים ומצב בטחוני ללא הודעה מראש נא לעײן בתנאי ההרשמה המופיעים בקבלה/באתר ובטופס ההרשמה

7 ימים 6 לילות 

מדריד ואנדלוסיה
כולל מדריד,טולדו, גרנדה,קורדובה

סיביליה וקפיצה לגיברלטר*

7 ימים 6 לילות
מחיר מוזל 

לנרשמים עד 28/2

  חלק מהאתרים בהם נבקר:
* מדריד

* פוארטו דל סול
* כיכר קולומבוס

* הארמון המלכותי
* טולדו - ירושלים של ספרד

* הרובע היהודי
* בית הכנסת

* כנסײת סנטו תומא הײחודית
* גרנדה

* ארמון אלהמברה
* קוסטה דל סול

* מיחאס - העיר הלבנה
* גיברלטר * - הקולוניה הבריטית*

* מערת הנטיפים סנט מײקל*
* מיצרי גיברלטר*

* סביליה
* קורדובה

* כיכר מײמונדס
* כיכר “יהודה הלױ”

* מסקיטה - המסגד שבתוכו כנסיה
* לאורך כל הטיול נופים מדהימים

המחיר המוזל כולל הנחה של 

150$ לזוג !!!

טיול
מאורגן

מוזל
189$6 X

לחברי מועדון
לאדם בחדר זוגי

8-14/6  8 ימים 7 לילות
5 ימים חצי פנסיון ו 2 לילת לינה וא.בוקר

ללא ימים חופשײם

רומניה היפה
ארמונות כפרים ונופים מרהיבים

8 ימים 7 לילות
מחיר מוזל 

לנרשמים עד 28/2

יופיה של רומניה עם הארמונות הגדולים,
ההרים הגבוהים והכפרים הקטנים 

חלק מהאתרים בהם נבקר:9
* בוקרשט

* בית הכנסת הגדול
* עמק פרחובה
* מכרות המלח

* פױאנבה בראשוב
* הכנסײה השחורה 
* בית הכנסת העתיק

* טירת בראן
* טירת דרקולה

* הרי הקרפטים
* אתר המרחצאות טרמה בוקרשט 

* קניון דימבוביצ’וארה
* סינײה

* כיכר המהפכה
* ארמון פלאש

* בנײן הפרלמנט הרומני
* כולל יום רחצה באצר המרחצאות

  הידוע טרמה בוקרשט

המחיר המוזל כולל הנחה של 

150€ לזוג !!!

8/6,11/6,15/6,18/6,22/6,29/6

מאורגן לילות לבנים !
פניני מוסקבה

וסנט פטרסבורג

7 ימים מלאים !!
מחיר מוזל 
 חצי פנסיון

כולל טיסות פנימיות

  חלק מהאתרים בהם נבקר:
במוסקבה:

* סיור פנורמי במוסקבה
* הכיכר האדומה

* הקרמלין והקתדרלות
* תחנות המטרו היפות

* כנסײת הגואל
* מדרחוב ארבט

* מנזר נובודײצ’י
* הר ההשתחװת - פארק הניצחון

* בית הכנסת הגדול
* גשר עצי המנעולים

* ועוד...

בסנט פטרסבורג:
* סנט פטרסבורג

* סיור פנורמי בעיר
* מוזיאון ההרמיטאז

* מצודת פטר ופול
* שײט בנהר הנײבה ובתעלות העיר

* גני פטרהוף
* בית הכנסת המרכזי

* קתדרלת קזן
* שדרות נײבסקי

* ועוד....
כולל טיסות פנימיות

המחיר המוזל כולל הנחה של 

150$ לזוג !!!

טיול
מאורגן

מוזל
239$6X
לחברי מועדון

לאדם בחדר זוגי

ללא ימים חופשײם

www.maortours.com

טיולי מאור באינטרנט:
איסופים:  ראש לצ, תל אביב, בת ים
  *נס ציונה, רמ הש*, כפר שמריהו*, נתניה*

077-3214141

טיול
מאורגן

מוזל
94€7 X

לחברי מועדון
לאדם בחדר זוגי

27/5 , 13/5


