
9/10 ראשון - נחל אלכסנדר גשר הצבים, נסיעה ברכבלית חיפה, גני הבאהײם עכו והאקװדוקט ברגבה - נבקר בגשר צבי
הים הגדולים בנחל אלכסנדר, נשמע על פרױיקט שיקום הנחל והצלת הצבים הרכים, נמשיך לנסיעה ברכבלית החדשה

179/ ₪הארוכה ביותר בישראל עם נופי מפרץ חיפה, נמשיך לביקור בגני הבהאײם בעכו ולסיום סיפורו של האקװדוקט ברגבה 199 ₪

10/10 שני -  חג סוכות: שמורת מפל התנור + המושבה מטולה, מצפור דדו, הארי השואג בתל חי - טיול מקסים אל שמורת
מפל התנור (המסלול הקצר) -נצפה בזרימת המים בשמורה, נסײר במושבה מטולה ונשמע את סיפורם של ראשוני מתײשבי

189/ 209₪ ₪ המושבה נמשיך לביקור בפסל הארי השואג בתל חי  ונסײם בביקור בבית הבד הגלילי לקראת עונת המסיק   

11/10 שלישי - אל ראש הנקרה כולל הנקרות והרכבל, טיול לאורך נחל ציפורי,  אנדרטת יד ליד ועוד  - ביקור שכולו חװיה
בראש הנקרה - נכנס דרך מנהרת הרכבת המנדטורית לנקרות, נסײר בנקרות ונתרגש משאון ונעלה ברכבל מהנקרות נמשיך לנחל

199/ ₪ציפורי - הליכה במסלול קל ױפה כשמשני צידיו זורמים מי הנחל ולאורכו מעײנות בוסתני פרי ותחנת קמח עתיקה 179 ₪

11/10 שלישי - אל מרומי הגלבוע, עמק הירדן, מפל הבזלת, המושבה כנרת וסכר דגניה. - טיול מקסים אל מרומי הגלבוע
נתצפת אל עבר הירדן, הרי השומרון ועמק המעײנות, נבקר במתחם שבשות הענק ועליהן פרױיקט תײרותי - שירי רוח, נמשיך
199/ ₪למפל הבזלת ונתרשם מזרימת המים בנחל חרוד לירדן, נמשיך לביקור במושבה כנרת, מתחם הירדנית וסכר דגניה 179 ₪

12/10 רביעי - העיר הנבטית ממשית מתעוררת לחײם עם הופעות שוק נבטי ועוד+המכתש הגדול+הר אבנון,מילױ חולות 
צבעונײם, סיור בעײרה ירוחם והאגם הגדול - חװיה מדהימה  העיר הנבטית מתעוררת לחײם עם עשרות אומנים, שוק נבטי 

מתחמי הופעות וכו, נסײר בעיר הנבטית נתצפת לסכר הגדול, נבקר בױלה הגדולה ועוד, נבקר במכתש הגדול, נתרשם מהצבעים
הרבים של החולות וכיצד נוצרו ונקודת מילױ חולות צבעונײם, תצפית מדהימה מהר אבנון, סיור בירוחם ובאגם הגדול 199/179

13/10 חמישי -שײט מהנה בכנרת+ביקור מרתק בגן לאומי כוכב הירדן - סיפורה של המצודה הגדולה + אי השלום
- חװיה בכנרת ! שײט מהנה עם מוזיקה לריקודים בכנרת המלאה + ביקור בגן לאומי כוכב הירדן - נבקר במבצר הצלבני הענק

 שהשתמר בחלקו ונתרשם מהביצורים והחפיר הענק ומהנוף המרהיב הנשקף ממרומי המבצר+ אי השלום תצפית לירמוך 
199/ ₪ומפעל החשמל של רוטנברג  - והאנדרטה לזכרן של 7 הבנות שנהרגו בעת הטיול בנהרײם על ידי חײל ירדני  179 ₪

15/10 שבת-טיול מקסים אל מוזאון המײסדים והשוק הססגוני מעלות תרשיחא, סיור בפקיעין, סיור בבית ג’אן וד”ר דבור -
נופים ועדות בגליל העליון כולל מוזאון המײסדים במעלות,טיול בפקיעין העתיקה ,נבקר במערת רבי שמעון בר יוחאי ובמעײן,

209/ ₪בית הכנסת העתיק, סיור בכפר הדרוזי בית ג’אן וביקור אצל דוקטור דבור - מוצרים טבעײם ורפואה דרוזית 189 ₪

 16/10 ראשון - אל מערת הנטיפים, סיור בשכונת עין כרם, מצפור רובינשטײן, יד קנדי והאזור-נבקר במערת אבשלום-מערת
הנטיפים שהתחדשה בתאורת לדים חדשה המאירה חללים שטרם נראו, נמשיך לסיור בשכונת עין כרם היפה נבקר במעײן 

199/ ₪ובכנסײת יוחנן בהרים,ותצפית אל הכנסײה הרוסית היפה, נמשיך לתצפית מדהימה ממצפור רובינשטײן ױד קנדי 179 ₪

17/10 שני  - ביקור מרתק בחאן שער הגיא+ביקור מדהים בנבי סמואל+מתחם התחנה משכנות שאננים ױמין משה - מדהים 
נבקר בחאן השײרות המוזאון החדש והאינטרקאטיבי בשער הגיא שיגרום לנו להרגיש כמלװי השײרות לירושלים, דרך בורמה

ואנדרטת מח”ל ביקור מרתק בנבי סמואל-גן לאומי היסטוריה מרתקת וקברו של שמואל הנביא,מתחם התחנה משכנות שאננים

לחברי מועדון בכל הטיולים טיולי  חג סוכות
הנחה בהרשמה מוקדמת  עד 30/9

www.maortours.com
מממשיכים לטי יל בריא ואיכותי 

בקבוצות קטנות בתפוסה חלקית באוטובוס

29/9 חמישי
טיול סליחות בירושלים תקיעת

השופר בכותל, קבר דוד קבר רחל,
הרובע היהודי, נחלאות שוק מחנה

 179₪

 189₪
לחבר מועדון

 199₪
ללא חבר

טיול סליחות בירושלים  חודש הסליחות
כולל סיור בשוק מחנה יהודה ושכונת נחלאות

נהנה מהריחות והטעמים וכמובן הקניות לשבת,
סיפור בוסתן ספרדי וביתו של יצחק נבון, 

סיור ברובע היהודי נסײר בקארדו, סיפורו של
בית הכנסת “החורבה”,מופע סליחות במתחם קבר
דוד המלך  נבקר ברחבת הכותל  המערבי ונשמע 

את תקיעת השופר ותפילת הסליחות

1/10 שבתיציאה ב 15.00
שמורת תל דן - גן עדן

עלי אדמות + אנדרטת אסון
המסוקים + שוק האוכל הגלילי

שמורת תל דן - גן עדן  עלי אדמות - נטײל בשמורה
 ובה המעײנות השופעים במזרח התיכון,לאורך

 המסלול פלגי מים זורמים ומעײנות, נמשיך לביקור
בעיר העתיקה דן והשער הכנעני העתיק בעולם

+ביקור מרגש בגן לאומי אנדרטת אסון המסוקים
נתרגש מהסיפורים מהאנדרטה והגן הײחודי 

+ ביקור באגמון מרקט- שוק האוכל הגלילי

לחברי מועדון 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 22/9

 189₪

 199₪
לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

המון מים !

לחברי מועדון 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 22/9

8/10 שבת

 189₪

 189₪
לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

לחברי מועדון 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 1/10

חװיה בשמורת החולה - נטײל בגשרים התלױים מעל
המים ונצפה בצפורים הנודדות, בג’מוסים וחיות הבר
שהושבו לשמורה, נבקר ב”עופוריה” מיצג רב חושי
בו נחוש כצפורים הנודדות+מוזאון אינטראקטיבי 

אודות החולה+חװיה באחוזת דוברובין בית איכרים 
עתיק ביסוד  המעלה+מצודת כח והאלה העתיקה

שמורת החולה+המיצג רב חושי “העופוריה”
+חו ו יה באחוזת דוברובין יסוד המעלה
+מצודת כח+האלה העתיקה+בית הבד

לפרטים והרשמה טיולי מאור: 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

10₪הצטרפות למועדון המטי ילים בעלות  לשנה, מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה



לחברי מועדון 
 139₪ 10 

 
 X 1490₪בהרשמה עד 30/9

לחבר מועדון
1590₪ 
ללא חבר

לחברי מועדון 
 145₪ 10 

 
 X 1550₪בהרשמה עד 30/9

לחבר מועדון
1650₪ 
ללא חבר

24-27/11 חמישי-ראשון

6-9/11 ראשון-רביעי

לחברי מועדון 
 165₪ 10 

 
 X 1750₪בהרשמה עד 30/9

לחבר מועדון
1850₪ 
לחברי מועדון ללא חבר

 139₪ 10 
 

 X 1490₪בהרשמה עד 30/9
לחבר מועדון

1590₪ 
ללא חבר

לחברי מועדון 
 129₪ 10 

 
 X 1490₪בהרשמה עד 30/9

לחבר מועדון
1590₪ 
ללא חבר

הצטרפות למועדון המטי ילים בעלות 10₪ לשנה, 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

www.maortours.com
 

 טיולי מאור 077-3214141

9-11/10 חג סוכות א’-ג’9-11/10 חג סוכות א’-ג’

11-13/10 חוה”מ סוכות ג’-ה’

נופשונים , סוכות, חול המועד סוכות ואילת 

אקודוקט רגבהרו יאל ים המלח

המלך שלמה טבריה

כולל הסעות חצי פנסיון
כניסה חופשית  לספא המלון הכולל 

בריכת ים המלח מקורה וממוזגת
גקוזי סאונה ובריכת שחיה

כולל הסעות טיולים חצי פנסיון
תוכנית בידור בערב, טיולים לראש הנקרה

גני הבהאים בעכו גשר הצבים נחל אלכסנדר
נחל ציפורי, תחנת הנזירים,הרכבל בחיפה

כולל הסעות, טיולים חצי פנסיון
לינה בחדרי דלקס הצופים לכנרת

טיול לגלבוע,תחנת מעלה הגלבוע, עמק
הירדן, מפל הבזלת,כוכב הירדן שי יט בכנרת

בהרשמה עד  30/09/22

ומצטרפים חדשיםההנחה לחברי מועדוןמהמחיר המלאהנחה לזוג₪ 200

לחברי מועדוןEXTRAהנחת 

פרימה מיוזיק אילת

כולל הסעות, טיולים, חצי פנסיון,קפה ועוגה
ערב טברנה יו וניתתוכנית בידור מגו ונת במלון 

ביקור בפארק המצפה התת ימי,
שי יט בספינת זכוכית אל גבולות ירדן, מצרים,

 ריף הדולפינים וחוף האלמוגים
מופע המזרקות המוזיקליות באילת, 

הסעות לקניוני אילת ולטי ילת והפתעות נוספות
ביקור בחו ות הגמלים ובאורחאן יוטבטה ועוד..


