
 

www.maortours.com
ממשיכים לשמור על בריאותכם - התו הסגול

אדם אחד בספסל זוגי  * בדיקת חום * הצהרת בריאות *מסכה* 

מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה
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18/11 רביעי
כיף ורחצה בחוף ים המלח

חוף קלי”ה היפהפה

אל הנופים היפים 
והסיפורים של רמת הגולן

בעקבות הסדרה “שעת נעילה”

24/11 שלישי

הרשמה בטוחה - נרשמים, מבטיחים את מקומכם במידה והטיול יבוטל בעקבות מזג האװיר/הוראות משרד הבריאות לא תחױיבו !

ניסע ליום כיף ורחצה בחופי ים המלח
באוטובוס תײרותי מפואר יציאה מנקודת

המפגש עצירה להתרעננות וא. בוקר עצמית. 
רחצה בחוף קלי”ה היפהפהיום הכיף כולל 

בים המלח המים נקײם מאוד,בחוף ישנם 
שירותים מקלחות ומלתחות נקײם ומסודרים,

ברזיות מים,  כיסאות נוח שמשיות וסככות צל 
מזנון ופאבקבועות, על החוף לשרותכם 

וכמובן שרותי הצלה וחוף מוסדר לרחצה

הצטרפו לטיול מדהים מקסים ומרגש בגולן
אל הנופים היפים, הסיפורים והשירים של

בעקבות הסדרה “שעת נעילה”רמת הגולן, 
נבקר בתל פאחר, נתצפת על עמק החולה 

נבקר בברכת ונשמע את סיפורם של המוצבים 
נתצפת לעבר מוצב החרמון  היפה ו רם

סיפורו של עמק הבכאנמשיך לעוז 77 -  ונסײם
בביקור בהר בנטל - תצפית מדהימה לעבר

רחבי הגולן והבונקר בו צולמו סצנות בסדרה

לאחר מכן: 199₪לחברי מועדון הנרשמים עד   ₪189   17/11  

לאחר מכן: 179₪לחברי מועדון הנרשמים עד 15/11  ₪169   

8/12 שלישי
כיף ורחצה בחוף ים המלח

חוף קלי”ה היפהפה

ניסע ליום כיף ורחצה בחופי ים המלח
באוטובוס תײרותי מפואר יציאה מנקודת

המפגש עצירה להתרעננות וא. בוקר עצמית. 
רחצה בחוף קלי”ה היפהפהיום הכיף כולל 

בים המלח המים נקײם מאוד,בחוף ישנם 
שירותים מקלחות ומלתחות נקײם ומסודרים,

ברזיות מים,  כיסאות נוח שמשיות וסככות צל 
מזנון ופאבקבועות, על החוף לשרותכם 

וכמובן שרותי הצלה וחוף מוסדר לרחצה

לחברי מועדון הנרשמים עד 1/12 ₪169  לאחר מכן: 179₪

 גן לאומי  העתיקה תל באר שבע
+גן לאומי  העיר הנבטית ממשית

+ המכתש הקטן ואגם ירוחם

28/11 שבת

לחברי מועדון הנרשמים עד 22/11 ₪189  לאחר מכן: 199₪

שני ערים עתיקות בדרום חװיה אמיתית
גן לאומי תל באר שבע - תל מקראי בו פעלו
שלושת אבות האומה אברהם יצחק ױעקב
נבקר במזבח , באר המים העמוקה בישראל

בעירומפעל המים המרשים, נמשיך לביקור 
הנבטית ממשית - נשמע את סיפורה של

העיר הנבטית המפוארת שנחלקה ל”צפונים”
הר אבנון“ודרומים” נמשיך לתצפית מרהיבה מ

היפהפה. אגם ירוחם למכתש הקטן ונסײם ב

נופים, מים, בוסתנים והיסטוריה מרתקת
גן לאומי מבצר יחיעם, מערת  קשת, נחל ציפורי
, נתרשם מהמבצר  גן לאומי מבצר יחיעםנבקר ב

הענק מהתקופה הצלבנית והעותמנית, נעלה
עמדות הגנה והקשרלראש המגדל ונבקר ב

נחל ציפורי, נטײל לאורך  בין של קיבוץ יחיעם
בוסתני פרי, מעײנות , נחל זורם ותחנת קמח

פארקעתיקה, נעלה לתצפית מדהימה מ
לעבר מרחבי הגליל. מערת קשת  ו אדמית

לחברי מועדון הנרשמים עד 28/11 ₪189  לאחר מכן: 199₪

אל הנופים הנחלים ההיסטוריה
והפארקים בגליל העליון

5/12 שבת

12/12 שבת
נדידת הצפורים באגמון

החולה+זרימת המים בנחלים
ביקור בבית הבד בעונת המסיק

לחברי מועדון הנרשמים עד 4/12 ₪189  לאחר מכן: 199₪

כולל א.בוקר*
*בכפוף לאישור משרד הבריאות

ניסע להנות מאלפי העגורים החונים באגמון
טײל באגמון מחזה מדהים ומרגש נ החולה

ונתצפת ונראה מקרוב את העגורים לקראת ערב
 נהנה מזרימתכשהם מגיעים למנוחה, בנוסף

המים השוצפת בעקבות גשמי הברכה בירדן
היפהפיה, נבקר במתחם טײלת עמי הצפוני וב

זרימת המים בחצבניגן הצפון ונהנה מ
בתקופת מסיק הזיתים בית הבד בכלנית נבקר ב

נשמע על הליך ײצור השמן ונהנה מארוחת בוקר*

טיול  מדהים !
מחזור נוסף לבקשת הקהל

טיול  מדהים !
מחזור נוסף לבקשת הקהל

ביקור במאהל חװת בראשית  נתארח על כוס 
 נאכיל גמלים ונשמע את סיפור החװהקפה/תה

ביקור ב בקרײת גת וסיפורה אנדרטת פ”ז
של הפלוגה וקרב הגבורה, ביקור במצודת

 מהמאה ה 7 על הים תצפיתאשדוד ים
מגבעת יונה לעבר נמל אשדוד, ביקור

ואנדרטתבאנדרטת מפקורה / סטרומה  אל
 לאנשי המוסד והעלײה מצפון אפריקההאור

הטײלת של אשדוד  הײחודית, כיכר עין השמש

 

לאחר מכן: 179₪לחברי מועדון הנרשמים עד   ₪169   1/121  

חװת הגמלים, אנדרטת פז,
עין השמש,מצודת אשדוד ים

8/12 שלישי

חװית החנוכריסמס בעיצומה !
טיול ערב אל הרחובות המוארים לכבוד

הכריסמס וחג החנוכה נבקר בהר הקפיצה נהנה
מהנוף המדהים נמשיך לעץ האשוח הגדול במזרח
התיכון בכנסײת המעײן בנצרת נמשיך לביקור 
בקניון האופנה הנצרתי המואר ומקושט לחג
המולד, ניסע לחיפה ונטײל במושבה הגרמנית

המוארת בשלל אורות חגיגים לכבוד חג החנוכה
והכריסמס,גני הבהאײם המוארים בשעת לילה
*המסלול עשױ להשתנות עפ”י         הוראות משרד הבריאות

 

חנוכריסמס בחיפה ונצרת
עץ האשוח והמושבה הטמפלרית

10/12 חמישי

יציאה ב 11.00

חזרה משוערת  22.00

12/12 שבת
נדידת הצפורים באגמון

החולה+זרימת המים בנחלים
ביקור בבית הבד בעונת המסיק

לחברי מועדון הנרשמים עד 4/12 ₪189  לאחר מכן: 199₪

כולל א.בוקר*
*בכפוף לאישור משרד הבריאות

ניסע להנות מאלפי העגורים החונים באגמון
טײל באגמון מחזה מדהים ומרגש נ החולה

ונתצפת ונראה מקרוב את העגורים לקראת ערב
 נהנה מזרימתכשהם מגיעים למנוחה, בנוסף

המים השוצפת בעקבות גשמי הברכה בירדן
היפהפיה, נבקר במתחם טײלת עמי הצפוני וב

זרימת המים בחצבניגן הצפון ונהנה מ
בתקופת מסיק הזיתים בית הבד בכלנית נבקר ב

נשמע על הליך ײצור השמן ונהנה מארוחת בוקר*

טיול  מדהים !
מחזור נוסף לבקשת הקהל

לחברי מועדון הנרשמים עד 2/12  ₪169  לאחר מכן: 179₪

חוף פרטי יפהפה
אין צורך בבדיקת קורונה

גן לאומי ההרודיון ארמונו של
המלך הורדוס + סיור חנוכיות

בירושלים+ הדלקת נרות בכותל

15/12 שלישי

לחברי מועדון הנרשמים עד 7/12  ₪189  לאחר מכן: 199₪

סיור מדהים במכלולים החדשים שבארמון
 המפואר של המלך הורדוס ובחנוכה נהנה גם

 ממופע מוזיקלי אקוסטי אינטימי. נחזה במיצג 
החדש בחדר המלכותי שבתיאטרון, נטפס בגרם

המדרגות המפואר אל מסדרון  הקשתות 
הדלקת המונומנטלי ובבורות המים חװיה ! +

נרות חגיגית בכותל המערבי + סיור חנוכיות 
מרגש ברובע היהודי באױרת חג החנוכה

(הדלקת הנרות החגיגית בכותל  מותנית באישור  משרד הבריאות)

סיור  חנוכיות בירושלים+ הדלקת 
נרות בכותל + גן לאומי הקסטל
+בית ימקא המקושט לכריסמס

17/12 חמישי

לחברי מועדון הנרשמים עד 10/12  ₪189  לאחר מכן: 199₪

ולל הדלקת טיול מקסים לירושלים כ
נרות חגיגית בכותל המערבי + סיור חנוכיות 

מרגש ברובע היהודי באױרת חג החנוכה
רחבת בית ימקא המקושטת לכריסמס+ ביקור ב

ביקור בגן לאומי הקסטל המחודש - האתר 
המבשר את ירושלים ומספר את קרבות הפריצה

לירושלים במלחמת העצמאות נבקר במיצג
החדש המספר את סיפור קרבות הקסטל

(הדלקת הנרות החגיגית בכותל  מותנית באישור  משרד הבריאות)

טיול חד פעמי

נר 8 של חנוכה
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