
www.maortours.com
מממשיכים לטי יל בריא ואיכותי 

בקבוצות קטנות בתפוסה חלקית באוטובוס

מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה
לפרטים והרשמה: 050-4444429,058-6737378

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

 קטיף דובדבנים בגליל כולל סלסת דובדבנים
לכל משתתף - נבקר במטעים של ג’ש ונקטוף דובדבנים
ישר מהעץ+נבקר בהר מירון בקברו שלרבי שמעון בר 
יוחאי + טיול בעײרה הציורית גוש חלב  - סיפורו של

הכפר וקברי שמעיה ואבטליון+בית הבד של סבא חביב
נשמע על הליך ײצור שמן הזית וסיפורה של המשפחה

סוף עונת הקטיף23/6 חמישי   

לחברי מועדון 
בהרשמה
 מוקדמת
עד 14/6

179₪ 

189₪ 
לחבר מועדון

209₪ 
ללא חבר

קטיף דובדבנים בגליל+הר
מירון וקבר הרשב”י+טיול בגוש חלב 
וקברי שמעיה ואבטליון+סבא חביב

28/6 שלישי  
ביקור בחברת החשמל- אורות רבין

+ קיסריה העתיקה כולל החזיון
ומרכז המבקרים החדש+מוזאוני ראלי

בואו ללמוד ולהתרגש במרכז המבקרים החדש של חברת
החשמל בחדרה, במהלך הסיור נלמד על ײצור החשמל, 

ניסע על גבי מזח פריקת הפחם ונלמד על המעבר לגז טבעי 
ביקור בקיסריה העתיקה סיור מדהים בעיר הנמל המפוארת
של הורדוס- החומות הנמל והמזח כולל החזיון האורקולי 

ומרכז המבקרים החדש+מוזיאון ראלי ומוזיאון יהדות ספרד

לחברי מועדון 
בהרשמה
 מוקדמת
עד 7/6 

 179₪

 189₪
לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

21/6 שלישי   

לחברי מועדון 
בהרשמה
 מוקדמת
עד 13/6

239₪ 

249₪ 
לחבר מועדון

259₪ 
ללא חבר

בספא מלון אואזיס תהנו מבריכת מי ים המלח
מקורה וממוזגת, חמאם טורקי,  ג’קוזי בריכת שחײה

ועוד, ניתן להזמין טיפולים ומסאג כולל ארוחת צהרים 

יום כיף בריאות רחצה וספא
במלון אואזיס ים המלח

כולל ארוחת צהרים

 

 

 
21/6 יום כיף בחוף ים המלח

לחברי מועדון
 109₪ 99בהרשמה מוקדמת עד 13/6

לחבר מועדון

129₪ 
ללא חבר

₪

בחוף שרותי הצלה, השכרת כסאות נח, סמוך לקניון ים המלח

כולל א.צהרים

25/6 שבת  

נצא לקטיף דובדבנים מהנה בגולן כולל סלסת 
דובדבנים מתנה ונהנה מטיול מדהים ומרתק בעקבות 

נקודות בחײו של אלי כהן המרגל הישראלי שכונה
“האיש שלנו בדמשק” תחנות בחײו של אלי  בגולן

הפסל בעל שלושת הפרצופים הבסיס הסורי הגדול  
בחושנײה  פסלה של נדיה מחכה לאלי כולל א.צהרים

לחברי מועדון 
בהרשמה
 מוקדמת
עד 16/6 

 189₪

 199₪
לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

קטיף דובדבנים בגולן +
וטיול בעקבות נקודות בחי יו של
 אלי כהן המרגל שלנו בסוריה

סלסלת דובדבנים מתנה

מסלול חדש

כולל א.צהרים

מסלול חדש

30/6 חמישי   

לחברי מועדון 
בהרשמה
 מוקדמת
עד 23/6

179₪ 

189₪ 
לחבר מועדון

לילות שאן-החזיון הלילי הגדול 
בישראל בבית שאן העתיקה+
תחנת הכח מעלה הגלבוע

בואו להתרגש בחזיון הלילי הגדול והמושקע בישראל
נטײל ברחבי בית שאן העתיקה ונתרגש מעשרות מיצגים

אור קולײם המפוזרים ברחבי העיר העתיקה שיגרמו
לכן לחוש כאילו העיר קמה לתחײה סביבכם בנוסף
נטײל למעלה הגלבוע נתרשם מתחנת הכח באמצעות

שבשבות הרוח ספור קינת שאול ותצפיות נוף מרהיבות

יציאה ב 14.00

2/7 שבת  
אל מרומי הגולן ומבואות החרמון

גן לאומי מבצר נמרוד, מג’דל שמס
ברכת רם,גבעת הצעקות ותל פאחר

טיול מדהים  אל הנופים היפים של צפון הגולן ומבואות
החרמון כולל ביקור בגן הלאומי מבצר נמרוד - חװיה מדהימה

טיול במבצר הגדול בישראל מימי הבינײם  כולל מגדל העוז
ומאגר המים הגדול ועוד + ביקור במגדל שמס - העײרה 

הדרוזית ו”גבעת הצעקות”+ברכת רם בלוע הר הגעש וארוחת 
צהרים קלה לכל משתתף (פלאפל / פיתה דרוזית + שתײה) 

מסלול חדש

199₪ 
ללא חבר

לחברי מועדון 
בהרשמה
 מוקדמת
עד 16/6 

 229₪

 239₪
לחבר מועדון

 249₪
ללא חבר

3/7 ראשון  

נבקר בגני הברון ונצפה בחזיון האור קולי החדש
על משפחת רוטשילד,נטײל בגנים היפים והמטופחים
בגן הריחות, גן הורדים וגן המזרקות, נתצפת לעבר

הים התיכון ונמשיך לדרך הײן - בתי הראשונים, בית
הכנסת העתיק וגן הנדיב, ביקור מרתק בבית שרה

אהרונסון מוזיאון וסיפורה של מחתרת ני”לי, נבקר
בבית הבד בגבעת עדה - וסיפורם של  ראשוני הײשוב 

לחברי מועדון 
בהרשמה
 מוקדמת
עד 14/6 

 179₪

 189₪
לחבר מועדון

 199₪
ללא חבר

מסלול חדש

סלסלת דובדבנים מתנה

7/7 חמישי  
פסטיבל  כרמיאל  כולל מופע הנעילה

 עם מאות רקדנים הראל סקעת 
ואומנים נוספים ומופע זיקוקין

לחברי מועדון 
בהרשמה
 מוקדמת
עד 30/6 

 189₪

 199₪
לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

יציאה ב 13.00

9/7 שבת   

לחברי מועדון 
בהרשמה
 מוקדמת
עד 2/7

199₪ 

199₪ 
לחבר מועדון

בין שמים וארץ - מרכז ההנצחה
לאילן רמון ומכתש רמון + היעלים

במצפה +  טי ילת בראשית+
מרכז המבקרים למורשת בן גוריון

מסלול מדהים

209₪ 
ללא חבר

בואו להנות ולהתרגש בפסטיבל כרמיאל
הפנינג ענק וחװיה ישראלית מרגשת

מופעי ריקודים והרקדות בכל המתחם
כולל כרטיס כניסה למופע הנעילה המרכזי

עם מאות רקדנים, הראל סקעת להקת
טרנט גרוב ואומנים נוספים ומופע זיקוקין

ל 20 נרשמים
ראשונים

 שדרוג לכרטיס
ישיבה 
בשורות 
קדמיות 

עד שורה 8 
בתוספת

 30₪

כולל כרטיס כניסה למופע בישיבה על הדשא

אל הנופים ההתישבות והמחתרות
בזכרון יעקב וגבעת עדה כולל
בית ניל”י גני הברון ודרך  הי ין

ביקור חװיתי ומרגש במרכז המבקרים ע”ש אילן רמון
 האסטרונאוט הישראלי הראשון סיפורו המרתק דרך מסע חײו

כחײל בחיל האװיר וכאסטרונאוט+מרכז המבקרים של
מכתש רמון סיפורו של המכתש עם אמצעי המחשה רב מימדײם 

+ביקור בצריף בן גוריון והמרכז החדש לזכרו ולהתײשבות
בנגב + טיול בטײלת בראשית הצופה לנופיו של מכתש רמון

* כל האתרים ממוזגים*



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה
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

נופש+פסטיבל כרמיאל
שני - רביעי  4-6/7

כרטיס כניסה למופע הפתיחהכולל 
של פסטיבל כרמיאל*, חצי פנסיון, טיולים

מדי יום, טיול ערב לפסטיבל כרמיאל

לחברי מועדון 

 119₪

1290₪ 
לחבר מועדון

1390₪ 
ללא חבר

 10 
 

בהרשמה מוקדמת

X 

עד 12/6

מלון פלאזה נוף הגליל כולל כרטיס כניסה
ם בפסגת הרי נצרת וצופה לנופיהמלון ממוק

עמק יזרעאל המדהימים ונצרת העתיקה המלון
 חודש לחלוטין לאחרונה כל החדרים עם מקלחון

לוט ים המלח
חמישי-שבת 21-23/7

לחברי מועדון 

1290

1390₪ 
לחבר מועדון

1490₪ 
ללא חבר

 10 
 

בהרשמה מוקדמת

X 

עד 21/7

מלון לוט ספא ים המלח
ם על חוף הים וסמוך לקניון יםהמלון ממוק

המלח החדש למלון  ספא מקורה וממוזג  עם
מי ים המלח  מקורה וממוזג ובריכת שחי יה

 20
נרשמים
ראשונים
יקבלו  שדרוג

כרטיס למופע הפתיחה 

בכרמיאל בישיבה

בכסאות סמוך

לבמה - חינם !

נופש על הכנרת
ראשון-שלישי 4-6/9

חצי פנסיון , כ שט בכנרת ביקור בבית
הגליל, תל מוטילה, נמל עין גב

המושבה כנרת, תמר בכפר ועוד... 

לחברי מועדון 

 119₪

1290₪ 
לחבר מועדון

1390₪ 
ללא חבר

 10 
 

בהרשמה מוקדמת

X 

עד 30/6

קיסר אילת
חמישי-ראשון  11-14/8

חצי פנסיון, הסעות הלוך ושוב
תוכנית בידור במלון

לחברי מועדון 

 199₪

2090₪ 
לחבר מועדון

2190₪ 
ללא חבר

 10 
 

בהרשמה מוקדמת

X 

עד 30/6

ראש השנה נהריה
ראשון-שלישי 25-27/9

לחברי מועדון 

 175₪

1890₪ 
לחבר מועדון

1990₪ 
ללא חבר

 10 
 

בהרשמה מוקדמת

X 

עד 30/6

המחיר כולל כרטיס ישיבה במופע “על הדשא שדרוג לכרטיס ישיבה על יד הבמה 50 ש”ח

מלון מדיסון נהריה 
ילת וחוף הים בנהריה המלון ממוקם על הטי 

בצמוד למלון קאנטרי קלאב עם בריכה מקורה
ומחוממת והכניסה לאורחי המלון חופשית

חצי פנסיון, ארוחת ערב ראש השנה
 חגיגית, טיול ביום העזיבה 

 ותוכנית בידור במלון 

חצי פנסיון , כניסה חופשית לספא
המלון הכולל בריכת ים המלח

מקורה וממוזגת והסעות 

קיסר פרמי יר אילת
המלון ממוקם מול על הלגונה וסמוך

ל טי ילת היפה של אילת במרז המלונות
החדרים במלון פונים ללגונה היפה/לבריכה

ראש השנה טבריה
ראשון-שלישי 25-27/9

לחברי מועדון 

 165₪

1750₪ 
לחבר מועדון

1850₪ 
ללא חבר

 10 
 

בהרשמה מוקדמת

X 

עד 30/6

מלון המלך שלמה טבריה
מלון המלך שלמה המתחדש ממוקם

על צלע ההר נוף מדהים מכל חדר הכנרת על
 כף היד לינה בחדרי סופריור (האגף החדש)

חצי פנסיון, ארוחת ערב ראש השנה
 חגיגית, טיול ביום העזיבה 

 ותוכנית בידור במלון 

מלון מדיסון נהריה 
ילת וחוף הים בנהריה המלון ממוקם על הטי 

בצמוד למלון קאנטרי קלאב עם בריכה מקורה
ומחוממת והכניסה לאורחי המלון חופשית

חצי פנסיון, טיולים כולל אולמות 
האבירים, גני הבהאי ים, בית הכנסת בעכו

מבצר יחיעם, פארק גורן תצפית המונפורט 

מדיסון נהריה
ראשון-שלישי  24-26/7

לחברי מועדון 

 119₪

1290₪ 
לחבר מועדון

1390₪ 
ללא חבר

 10 
 

בהרשמה מוקדמת

X 

עד 24/6

לוט ים המלח
ראשון-חמישי 24-28/7

לחברי מועדון 

 195₪

1990₪ 
לחבר מועדון

2090₪ 
ללא חבר

 10 
 

בהרשמה מוקדמת

X 

עד 17/6

מלון לוט ספא ים המלח
ם על חוף הים וסמוך לקניון יםהמלון ממוק

המלח החדש למלון  ספא מקורה וממוזג  עם
מי ים המלח  מקורה וממוזג ובריכת שחי יה

 20
נרשמים
ראשונים
יקבלו  שדרוג

ארוחת צהרים
מתנה

חצי פנסיון , כניסה חופשית לספא
המלון הכולל בריכת ים המלח

מקורה וממוזגת והסעות 

דריה על הכנרת כפר הנופש  רשת רימונים
המלון ממוקם על הכנרת בחוף האון הפסטורלי
נהנה מאירוח בבקתות הנופש על חוף הכנרת

המלאה בחדרי אירוח מחודשים ו יפים

לוט ים המלח
ראשון-חמישי 28/8-1/9

חצי פנסיון , כניסה חופשית לספא
המלון הכולל בריכת ים המלח

מקורה וממוזגת והסעות 

לחברי מועדון 

 199₪

2100₪ 
לחבר מועדון

2190₪ 
ללא חבר

 10 
 

בהרשמה מוקדמת

X 

עד 30/6

מלון לוט ספא ים המלח
ם על חוף הים וסמוך לקניון יםהמלון ממוק

המלח החדש למלון  ספא מקורה וממוזג  עם
מי ים המלח  מקורה וממוזג ובריכת שחי יה

 20
נרשמים
ראשונים
יקבלו  שדרוג

ארוחת צהרים
מתנה

www.maortours.com

נרשמים, מבטיחים את מקומכם ת חיבו רק ב ₪ 100  ניתן לבטל מכל סיבה עד 30 יום לפני הנסיעה  (בחגים 45 יום) הרשמה בטוחה לחברי מועדון  -
בכל מקרה במידה והנופש יבוטל בעקבות מזג האו יר/בידוד (עם הצגת אישור תקף) הוראות משרד הבריאות לא ת חו יבו !

 
 טיולי מאור 077-3214141



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה
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

נופש בגליל+פסטיבל כרמיאל
בכיכובה של ריטה + טיולים
שני - רביעי  4-6/7

מופע הפתיחה של פסטיבל כרמיאל כולל 
עם ריטה שחר עדו ו י ומאות רקדנים, חצי פנסיון

טיולים לגן לאומי בית שערים, גבעת עדה, נצרת ועוד

לחברי מועדון 

 125₪

1290₪ 
לחבר מועדון

1390₪ 
ללא חבר

 10 
 

הנרשמים עד 20/6

X 

כולל כרטיס למופע
הפתיחה עם ריטה

בישיבה סמוך לבמה

מלון פלאזה נוף הגליל כולל כרטיס כניסה
ם בפסגת הרי נצרת וצופה לנופיהמלון ממוק

עמק יזרעאל המדהימים ונצרת העתיקה המלון
 חודש לחלוטין לאחרונה כל החדרים עם מקלחון

 20
נרשמים
ראשונים
יקבלו  שדרוג

כרטיס למופע הפתיחה 

בכרמיאל בישיבה

בכסאות סמוך

לבמה - חינם !

המחיר כולל כרטיס ישיבה במופע “על הדשא שדרוג לכרטיס ישיבה על יד הבמה 50 ש”ח

ריטה

www.maortours.com

נרשמים, מבטיחים את מקומכם ת חיבו רק ב ₪ 100  ניתן לבטל מכל סיבה עד 30 יום לפני הנסיעה  (בחגים 45 יום) הרשמה בטוחה לחברי מועדון  -
בכל מקרה במידה והנופש יבוטל בעקבות מזג האו יר/בידוד (עם הצגת אישור תקף) הוראות משרד הבריאות לא ת חו יבו !

 
 טיולי מאור 077-3214141


