
31/1  שישי
רמלה ולוד  ולוד שלא הכרתם
רמלה עיר החולותטיול בכיף ביום שישי ל כולל
קניות בשוק רמלהזמן חופשי ל הידוע במחיריו
מאגר המים  שײט בבריכת הקשתות הטובים,

הגדול המקורה מימי העותמנים תצפית למגדל 
פארק השלוםהלבן ,  בו מסגד מנזר ובית כנסת

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  119₪לחברי מועדון הנרשמים עד 24/12    ₪109

תאריכים נוספים יעודכנו 
בהתאם לפתיחת האתר ױרידת השלגים

28/1 שלישי
30/1 חמישי

1/2   שבת

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

077-3214141 טיולים
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

www.maortours.com

לאחר מכן:  169₪לחברי מועדון הנרשמים עד 25/1    ₪159

1/2 שבת
פסטיבל דרום אדום - פריחת הכלניות

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

בחװת שקמים - גבעת הכלניותמרבדי כלניות 
ביקור בשוקמהקבר לילי ואריאל שרון , 

שוק האיכרים הססגוני בבית קמה

טיול מוזל

SALE’1/2 שבתטיול מוזל
זרימת המים בשמורת הבניאס

זרימת המים בשמורת הבניאסטיול בכיף ל
מעײנות הבניאס כולל  השוצף,  מפל שניר

נחל הבניאסהזורמים בשצף, הליכה לאורך 
הגשר התלױ וזרימת המים המדהימה מתחתיו

כולל ארוחת צהרים בבית מלון

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  209₪לחברי מועדון הנרשמים עד 24/12    ₪199

2/3  טיולי יום הבחירות   מטײלים, חוזרים מוקדם ומצביעים

כולל
הסעות

 וכניסה 
לאתר

יום כיף בחרמון המושלג

לאחר מכן:  169₪לחברי מועדון הנרשמים עד 25/1    ₪159

אקװריום ישראל בירושלים
ופריחת השקד 

ביער  עמינדב
ארמון הנציב

יד קנדי 
רמת רחל

לאחר מכן:  169₪לחברי מועדון הנרשמים עד 30/1    ₪159

פריחת הכלניות במגידו+הכנרת
פריחת השקד

בכפר תבור
קברי המשוררות

רחל ונעמי
עלײת מפלס הכנרת

לאחר מכן:  209₪לחברי מועדון הנרשמים עד 30/1    ₪199
כולל ארוחת צהרים 

טיול מזמר
בלי ו ו י

אקורדיוניסט

יום כיף בספא מלון אואזיס
ים המלח

לאחר מכן:  259₪לחברי מועדון הנרשמים עד 30/1    ₪249
כולל ארוחת צהרים 

כולל שימוש
חופשי בספא

בחמאם התורכי
סאונה גקוזי

בריכת מי ים המלח

יום כיף בחרמון המושלג

לאחר מכן:  169₪בהרשמה שבוע מראש:    ₪159

15/2 שבת
ציר המפלים והנחלים בגולן

בעקבות זרימת הנחלים והמפלים השוצפת
ציר המפליםבתקופת ברמת הגולן,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

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  209₪לחברי מועדון הנרשמים עד 7/2   ₪199

129₪לחברי מועדון הנרשמים עד   לאחר מכן:₪119    30/1

6/2 חמישי
הכותל,מוזאון רוקפלר ומערת צדקיהו

ביקור חװיתי במוזאון רוקפלר אחד המבנים 
המדהימים מתקופת הבריטים ובו פריטים 

מההיסטוריה של ארץ ישראל מלפני 3000 שנה ױותר 
מערת צדקיהו+  הגדולה בישראל מעשה ידי אדם

הכותל המערביממנה נחצבו אבני המקדש + 
שוק מחנה יהודה  / קניון מלחה+

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

8/2  שבת
אירוסים,רקפות, הכנרת, וזרימת נחלים
מרבדי הפריחה המקסימים -רקפות בגלעד נהלך

פריחת אירוס הארגמןבשמורה ונהנה מיופים+
זרימת המים בירמוךשמורת האירוסים, ותחנת

הכח של רוטנברג,הגשר התלױ במפל הבזלת וזרימת 
סכר דגניה עלײת מפלס הכנרתהמים בנחל חרוד+

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  209₪לחברי מועדון הנרשמים עד 1/2     ₪199 כולל ארוחת צהרים

27/1 שני
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 14/1    ₪109

הנחה לנרשמים עד 30/1

כולל הסעות  וכניסה לאתר

5/2   רביעי
7/2  שישי
8/2   שבת

8/2  שבת
אלפי העגורים באגמון החולה+בית הגליל

כולל נסיעה  נדידת אלפי העגורים באגמון החולה
בעגלות המסתור המביאות אותנו למרחק נגיעה
מאלפי העגורים באתר + סיפורו של הגז הטבעי
בית הספר לפרחי כמורה ביקור בבית הגליל +

צופה לכנרת ו המדהים ביופיו ו דו קיום בין העמים
 

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  249₪לחברי מועדון הנרשמים עד 27/1    ₪239 א.צהרים בבית מלון

5/2 רביעי
זרימת המפלים והנחלים בגולן ובכנרת

בעקבות זרימת הנחלים והמפלים השוצפת
ציר המפליםבתקופתהגשמים בגולן,ניסע ב נתצפת 

,  וזרימת  , נחל ומפל סערעל  נחל דליות מפל עײט
חצבניהמים השוצפת ב חװיה נהדרת סיור רכוב 

ו הכנרת בקצרין תצפית ל נהר הירדן 

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  139₪לחברי מועדון הנרשמים עד 29/1   ₪129 

4/2  שלישי
פריחת האירוסים+פריחת הרקפות

בואו להנות ממרבדי הפריחה המקסימים של
הרקפות בגלעד - נהלך בשמורה ונהנה מיופים
בשמורת האירוסים פריחת אירוס הארגמן +

יקב מורד והרמת כוסית לחײםבנתניה+ביקור ב
+ זרימת המים בנחל השופט / נחל אלכסנדר

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

לאחר מכן:  129₪לחברי מועדון הנרשמים עד 27/1    ₪119

לאחר מכן:  159₪לחברי מועדון הנרשמים עד 3/2    ₪149

10/2 שני
טו בשבט-פריחת השקד+אקװריום ירושלים

פריחת השקדלכבוד טו בשבט - בואו להנות מ
פריחת מרבדיביער עמינדב ובחרבת סעדים, 

פארק עצי הזיתבהרי ירושלים,  הרקפות 
אקװריום ישראלברמת רחל, וביקור מרתק ב

בירושלים החדש והגדול בישראל

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

19/2 חמישי
ביקור בבית הנשיא בירושלים

כולל אולם קבלת הפנים וגן הפסלים
מוזיאון רוקפלר+שוק מחנה יהודה

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

עקב הצורך להעבר שמות  לבית
 הנשיא ההרשמה לטיול זה תיסגר ב 2/2

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

11/2 שלישי
פריחת הכלניות בדרום+שוק בדואי

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

בחװת שקמים - גבעת הכלניותמרבדי כלניות 
ביקור בשוק רהטקבר לילי ואריאל שרון , 

+וסיפורם של הבדואים בדרוםוזמן חופשי לקניות

טיול מוזל

SALE’טיול מוזל

מספר המקומות מוגבל 



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

077-3214141

14-15/2 שישי-שבת
נופש מדהים

לינה במלון בוטיק אחוזת הירדן  יסוד המעלה פנסיון מלא

  שימו לב לכל הכלול בנופש!!!
שמורת תל דן * פריחות מרהיבות* 

* זרימת המים השוצפת בנחל דן
* טיסה בכדור פורח* 

(למעונײנים בכך בתוספת 80 ש”ח מותנה בתנאי מזג האװיר)

* טיול מהנה בשמורת תל דן, כולל
  הליכה במסלול קצר/ארוך לפי בחירה

* נחל דן השוצף.
* בריכת המים היפה

* העיר העתיקה דן
* השער הכנעני העתיק

* המעײנות והליכה לאורך הנחל
*  זרימת המים בירדן

* ביקור באגמון מרקט שוק האוכל הגלילי
* פריחת הרקפות ביער הרקפות בגלעד

* פריחת הכלניות במנחת מגידו
אוטובוס ומדריך צמודים  *

* אירוח פנסיון מלא - 3 ארוחות !

 כולל: 

ביקור בשמורת תל דן

זרימת הנחלים בצפון

פריחת הרקפות והכלניות

טיסה בכדור פורח*

פנסיון  מלא

125 ₪ , תוספת לטיסה בכדור פורח 80₪תוספת לסװיטה  ללילה  

נופש
מועדון

מוזל לחברי 

790₪X
לחברי מועדון

*המסלולים והאתרים עשױים להשתנות 
 על פי תנאי מזג האװיר / מצב בטחוני / לוח זמנים

*טיסה בכדור פורח תלױיה בתנאי מזג אװיר המאפשרים זאת

מבצע
לנרשמים 

עד 30/1

69₪

10Xלנרשמים עד 30/1



5-7/3 חמישי-שבת
 חצי פנסיוןכולל הסעות וטיול

כניסה לספא חינם
טיול בדרך למלון

√ גן לאומי קאסר אל יהוד
√ הירדן הדרומי 

√ מנזר דיר חיגלה הײחודי 
(החיות והגולגלות)

תצפיות לאורך ים המלח סיפור הבולענים

למלון בריכת ים המלח מחוממת ומקורה

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

מבצעי סופ” ש במלון לוט ספא המחודש

בהגעה עצמית
אפשרות להסעות מבית הלקוח 

נותרו 5 חדרים97
₪

 10X1₪

Sale

6-8/2 חמישי-שבת

119
עד 30/1

₪

 10X1₪

לנרשמים



שימו לב
המחיר המוזל

תקף ל 15 נרשמים 
ראשונים או עד 31/1
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