
www.maortours.com 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

14/2 שלישי

יום כיף בחרמון 
המושלג כולל הסעות
וכרטיס כניסה לאתר

2/2 חמישי

דרום אדום
פריחת הכלניות בדרום

מגדל אי יפל בקניון פריז
 189₪

לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

 189₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 12/11

לחברי מועדון

 189₪
לחבר מועדון

 199₪
ללא חבר

 179₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 

עד 7/1

לחברי מועדון

בואו להנות מהפריחות המקסימות של הכלניות
האדומות היפהפיות בדרום הארץ  נבקר ביער

שוקדה ובארי ונהנה ממרבדי הכלניות הפורחות
בצבע אדום במקבצים יפהפײם, נמשיך לביקור
בגבעת לילי ואריאל שרון בחװת שקמים נצפה

בפריחת הכלניות ונתצפת למרחבי הנגב הצפוני
בדרכנו נחלוף בשדרות ונתרשם מהעיר המתחדשת

נסײם בביקור בקניון פריז בנתיבות והעתק 
השאנז אליזה ומגדל אײפל המואר כמו בצרפת

טו בשבט
6/2 ב’ 

פריחת הרקפות
הכלניות והשקד בהרי

ירושלים+עמק הצבאים
 189₪

לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

 189₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 12/11

לחברי מועדון

 189₪
לחבר מועדון

 199₪
ללא חבר

 179₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 22/12

לחברי מועדון

אל פריחת השקד, הרקפות והכלניות בהרי 
ירושלים, נטײל ביער עמינדב ונהנה מפריחת 

השקד הרקפות והכלניות, נבקר ביד קנדי
ובחרבת סעדים, נמשיך לביקור בעין כרם ובכרם

התימנים - נטײל בשכונה הציורית ונהנה 
מפריחות סביבה, נבקר בכנסײת יוחנן בהרים

ונבקר בכרם התימנים סיפורו של הכרם והבתים
החצובים בהר, נמשיך לביקור בעמק הצבאים
ונהנה משמורת הטבע הפורחת בלב ירושלים

8/2 רביעי

הכפר העל או י
עג’ר+זרימת המים

השוצפת בירדן 
 189₪

לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

 189₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 12/11

לחברי מועדון

 189₪
לחבר מועדון

 199₪
ללא חבר

 179₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 22/12

לחברי מועדון

הצטרפו לטיול מדהים בכפר העלאװי רג'ר שהיה
סגור במשך 20 שנה והזמן - כאילו עצר מלכת. 

נסײר בכפר,שקו הגבול עובר במרכזו ונחוש לרגע 
כאורחים בלבנון, נשמע איך התקײמו החײם במשך 
20 שנה כשהכפר היה חצױ, ואיך מוגדרים תושביו
הישראלים שחײם מעבר לגבול נמשיך להליכה 

לאורך הירדן הצפוני נהנה מזרימת המים השוצפת
בירדן לאחר מפגש הנחלים דן חצבאני בניאס

+במידה ױאפשר הזמן ביקור בבית הבד 

11/2 שבת

פסטיבל
דרום אדום

פריחת הכלניות בדרום
+החץ השחור+אור הנר

 189₪
לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

 189₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 12/11

לחברי מועדון

 189₪
לחבר מועדון

 199₪
ללא חבר

 179₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 

עד 3/2

לחברי מועדון

בואו להנות מהפריחות המקסימות של הכלניות
האדומות היפהפיות בדרום הארץ  נבקר ביער

שוקדה ובארי ונהנה ממרבדי הכלניות הפורחות
בצבע אדום במקבצים יפהפײם, נמשיך לביקור
בגבעת לילי ואריאל שרון בחװת שקמים נצפה

בפריחת הכלניות ונתצפת למרחבי הנגב הצפוני
בדרכנו נחלוף בשדרות ונתרשם מהעיר המתחדשת
נבקר באנדרטת החוץ השחור ונתצפת לרצועת עזה
+ביקור באור הנר השקד הפורח ושביל המוראלים

4/2 שבת

שמורת
עינות צוקים

+דיר חיגלה+גלריה 
שוק יריחומינוס 360 + 

 189₪
לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

 189₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 12/11

לחברי מועדון

 189₪
לחבר מועדון

 199₪
ללא חבר

 179₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 22/12

לחברי מועדון

טיול מקסים לשמורת עײנות צוקים - השמורה
הנמוכה ביותר בעולם - נבקר בשמורה הײחודית
הנמצאת לחופו של ים המלח הצפוני ומהװה נוה

מדבר אמיתי - נסײר בשמורה הפתוחה ובשמורה
החבױה-השמורה שסגורה לקהל הרחב ונפתחת
לקבוצות מצומצמות + ביקור בכנסײת האריות

והגולגות-הכנסײה הײחודית והיפהפיה במבואות
יריחו, נמשיך לביקור בשוק הססגוני והמשתלות

המוזלות במבואות יריחו +גלריה מינוס 430

מסלול חדש !

מסלול חדש !

16/2 חמישי

רמת הגולן
אל המפלים הנחלים

הפריחות והנופים
 189₪

לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

 189₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 12/11

לחברי מועדון

 189₪
לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

 179₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 10/2

לחברי מועדון

טיול סובב רמת הגולן בעקבות זרימת הנחלים
והמפלים השוצפים, נופים מדהימים אנדרטאות

הלוחמים והפריחות. נבקר במפל סער נמשיך
דרך כפרי הדרוזים למצפור קוניטרה ואנדרטת
כח נתי, נמשיך לתצפית מרשימה על מפל ונחל
עײט, נתצפת על מאגר המים הגדול של מרום

גולן וסיור רכוב בעיר קצרין. נסײם בתצפית יפה 
לכנרת והירדן הזורם לכנרת בגשר אריק

 ( יתכנו שינױים עפי מזג האװיר וזרימת הנחלים)

11/2 שבת

15/2 רביעי

יום
כיף בריאות

רחצה וספא במלון
רו יאל ים המלח

 189₪
לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

 189₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 12/11

לחברי מועדון

 279₪
לחבר מועדון

 299₪
ללא חבר

 269₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 

עד 8/2

לחברי מועדון

 189₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 

עד 7/2

 199₪
ללא חבר

כולל

ארוחת

צהרים

כולל

ארוחת

צהרים

בואו להנות מיום של פינוק בריאות וספא-
במלון רױאל ים המלח המפואר

במתחם הספא הגדול בים המלח כולל
בריכת מי ים המלח

מקורה מחוממת וממוזגת, סאונה 
ג’קוזי בריכת שחײה ענקית ועוד, 

ניתן להזמין טיפולים ומסאג 
כולל ארוחת צהרים 

18/2 שבת

 189₪
לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

 189₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 12/11

לחברי מועדון

 189₪
לחבר מועדון

 209₪
ללא חבר

 179₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 11/2

לחברי מועדון

פריחות
ומים בצפון פריחת

הכלניות, גן לאומי חמת טבריה
הכנרת ביה”כ סוארז הירדן והירמוך

חװיה חושית של חום יופי נופים ופריחות
טיול מיוחד לכנרת כולל פריחת הכלניות בשלל 
צבעים במגידו, ביקור בגן הלאומי חמת טבריהר

העתיקה ובו 17 מעײנות טרמומינרלײם הבוקעים
מבטן האדמה בטמפרטורה של עד 60 מעלות

כנבקר בחמאם סולימן היפה ובמוזיאון שבתוכו
נבקר בבבית הכנסת העתיק של סװארז ובו חזיון
אור קולי ופסיפסים מדהימים, תחנת החשמל
של רוטנברג ומפגש הנחלים הירדן והירמוך

שני
 20/2

יום כיף בחרמון 
המושלג כולל הסעות
וכרטיס כניסה לאתר

כמידי שנה נצא ליום של כיף ושעשועי שלג
בחרמון המושלג

המחיר כולל הסעות הלוך ושוב
באוטובוס תײרותי חדיש ונח
וכרטיס כניסה לאתר החרמון

.

(ההרשמה מראש, ההסעות יוצאות במידה ױש שלג באתר
במידה ואין שלג/האתר סגור  הטיול ײדחה ולא תחױיבו)

www.maortours.com פרטים במלאים באתר

 189₪

 
בהרשמה
 מוקדמת 
עד 13/2

 199₪
ללא חבר

כמידי שנה נצא ליום של כיף ושעשועי שלג
בחרמון המושלג

המחיר כולל הסעות הלוך ושוב
באוטובוס תײרותי חדיש ונח
וכרטיס כניסה לאתר החרמון

.

(ההרשמה מראש, ההסעות יוצאות במידה ױש שלג באתר
במידה ואין שלג/האתר סגור  הטיול ײדחה ולא תחױיבו)

www.maortours.com פרטים במלאים באתר



מחזור אחרון !!

מאורגן לדובאי ואיחוד

האמי רו יות

7 לילות 8 ימים

חצי פנסיון ללא ימים חופשי ים

כל האטרקציות כלולות !

מחיר מיוחד לחברי מועדון 

₪רק 5095 עד 5תשלומים 

**המחיר מוגבל ל 20 נרשמים ראשונים ! 

 או בהרשמה עד 30/1/23 (הראשון מביניהם)

www.maortours.com פרטים מלאים ומסלול באתר

*המחירים מותנים בשער דולר עד 3.57 מעל לכך תחול תוספת.

28/3-4/4 שלישי-שלישי

טיולי מאור מזמינים אתכם

להצטרף לשי יט מדהים

עם מנו ספנות חופשה של 

5 כוכבים פנסיון מלא

  

מחיר מיוחד לחברי מועדון 

₪רק 1800 לחדר עם חלון

**המחיר מוגבל ל 20 נרשמים ראשונים ! 

26-30/3 ראשון-חמישי קפריסין ורודוס
מחיר מיוחד לחברי מועדון 

₪רק 1700 לחדר עם חלון

30/4-4/5  ראשון-חמישי מרמריס ורודוס



קיסר אילת

הטבה לנרשמים עד 30/1:

WOW  כרטיסים למופע

או טיול ג’יפים בהרי אילת

ב

 60 בלבד !
₪

טיולי מאור 077-3214141
www.maortours.com

לפרטים
והרשמה:
לפרטים

והרשמה:

חצי פנסיון (ארוחת ערב+בוקר)  הסעות

תוכנית בידור מגו ונת מדי ערב במלון 

ביקור במופע המזרקות המוזיקליות באילת

הטבה מיוחדת למופע WOW  המדהים או טיול גיפים  ב ₪60

ביקור באורחאן יוטבטה, נסיעה דרך נופי מכתש רמון

הסעות מתל אביב, בת ים, ראשון לציון כלולות במחיר

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

 149₪ 10 
 

X 1690₪ 
מחיר רגיל

ומצטרפים חדשים

16-19/3 חמישי-ראשון
 135₪ 10 

 
X 1550₪ 

מחיר רגיל
ומצטרפים חדשים

19-22/3 ראשון-רביעי
מוזל לחברי מועדון  מוזל לחברי מועדון 

₪הצטרפו למועדון המטי ילים בעלות  10 לשנה בעת ההרשמה ותהנו גם אתם ממבצעים והנחות מיוחדות רק לחברי מאור

מוזל לחברי מועדון 
 267₪ 10 

 
X 

הגעה
עצמית ומצטרפים חדשים

5-9/4 פסח רבי עי-ראשון

*לא כולל פסח

לון לוט ספא ים המלח
מ

טיולי מאור 077-3214141
www.maortours.com

לפרטים
והרשמה:
לפרטים

והרשמה:

לכל החבילות כולל כניסה חופשית לספא, חצי פנסיון 

לנרשמים ל 4 לילות אמצ”ש ארוחת צהרים מתנה 

לנרשמים לאמצ”ש יום טיול למרכז המבקרים החדש של מפעלי האשלג

לנרשמים לסופ”ש המחיר בהגעה עצמית (ניתן להזמין הסעות בתוספת תשלום)

ממוקם על הטי ילת החדשה במרכז המלונות צמוד לקניון ים המלח

הסעות מתל אביב, בת ים, ראשון לציון כלולות במחיר בחבילת אמצ”ש

הרשמה בטוחה לחברי מועדון

נרשמים, מבטיחים את מקומכם

ת חו יבו רק ב 100₪  ניתן לבטל מכל

סיבה עד 35 יום לפני הנסיעה

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

5-9/2 ראשון-חמישי

5-9/3 ראשון-חמישי פורים2-4/3 חמישי-שבת
 115₪ 10 

 
X ומצטרפים חדשים

 189₪ 10 
 

X 2190₪ 
מחיר רגיל

ומצטרפים חדשים

 190₪ 10 
 

X 2200₪ 
מחיר רגיל

ומצטרפים חדשים
מוזל לחברי מועדון 

₪הצטרפו למועדון המטי ילים בעלות  10 לשנה בעת ההרשמה ותהנו גם אתם ממבצעים והנחות מיוחדות רק לחברי מאור

בהגעה
 1290₪עצמית

Xמחיר רגיל

X

X

מוזל לחברי מועדון 

מוזל לחברי מועדון 

כולל
הסעות

כולל
הסעות

ארוחת

צהרים וטיול

מתנה

למזמינים

ראשון-חמישי

המלון

ממוקם

על הטי ילת

קניון
מוך ל

וס

ים המלח

כניסה 

חופשית

לספא

X X



₪הצטרפו למועדון המטי ילים בעלות  10 לשנה בעת ההרשמה ותהנו גם אתם ממבצעים והנחות מיוחדות רק לחברי מאור

+ תוכנית בידור מדי ערב. (א.בוקר+א.ערב) חצי פנסיון +  + קפה ועוגה אירוח 

ועוד.... פריחת האירוסים, התורמוסים, הרקפות טיולים ל

גן לאומי קיסריהטיולים ל כולל החזיון האור קולי

, ה  ועוד... בריכות החורף ביקור ב מזרקות החמות בנחל חדרה, נחל אלכסנדר

סו ו יטות מפוארות (2 חדרים) צופה לים ללא תוספת תשלום.

במלון ספא מפואר - ניתן להזמין טיפולים מסאג’ וכיוב (הטיפולים בתוספת תשלום)

הסעות מתל אביב, בת ים, ראשון לציון כלולות במחיר

נהנה מהפריחות המדהימות של החורף

טיולי מאור 077-3214141
www.maortours.com

לפרטים
והרשמה:

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

רפסת
ות מ

 כולל
 הסו ו יטות

כל

ה לים
 הפונ

אמית
פנור

פריחות האירוסים הכלניות הרקפות והתורמוסים

המחיר המוזל לחברי מועדון ומצטרפים חדשים

 139₪

 10 
 
X 

1590₪
 

מחיר רגיל

לנרשמים עד 30/1

26-28/2 ראשון-שלישי
ה !

מסתײמת ההרשמ

מלון רמדה נתניה

המפואר על הטי ילת

ארוחת ליל הסדר חגיגית וקריאת ההגדה בצו ו תא, בידור מדי ערב

לינה באגף כנרת חדרים עם קיר זכוכית ענק הפונה לכנרת והגולן

אירוח חצי פנסיון (ארוחת ערב+בוקר) וארוחת ליל הסדר כלולה

למזמינים לחג ראשון טיולים מדי יום לפי התוכנית בתחתית הדף

3 ימי טיול ושי יט בכנרת מתנה לנרשמים עד  30/1/23 לחג ראשון

ניתן לשדרג לחדרי New Golan החדשים לגמרי בתוספת תשלום

לון המלך שלמה
חוגגים במ

טבריה כולל ליל הסדר

וטיולים 

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

טיולי מאור 077-3214141
www.maortours.com

לפרטים
והרשמה:
לפרטים

והרשמה:
טיולי מאור 077-3214141

www.maortours.com
לפרטים

והרשמה:
לפרטים

והרשמה:

הרשמה בטוחה לחברי מועדון
נרשמים, מבטיחים את מקומכם

ניתן לבטל מכל סיבה עד 45 יום לפני הנסיעה

הרשמו

ושרי ינו

מחיר

וחדר !

5-8/4 ד’-שבת כולל ליל הסדר
הגעה

 2590₪עצמית
Xמחיר רגיל כולל

הסעות
וטיולים

9-11/4 א’-ג חוה”מ

11-13/4 ג’-ה’ חג שני מימונה

 199₪ 10 
 

X  239₪ 10 
 

X 

הגעה
 1590₪עצמית

Xמחיר רגיל  129₪ 10 
 

X 

₪הצטרפו למועדון המטי ילים בעלות  10 לשנה בעת ההרשמה ותהנו גם אתם ממבצעים והנחות מיוחדות רק לחברי מאור

תוכנית טיולים לחג ראשון כולל ליל הסדר:  הסעות למלון, טיול לגן הלאומי החדש מגדלא ובית הכנסת העתיק, 
שײט בכנרת*(כלול במחיר לנרשמים עד 30/1) הסעה לחוף הכנרת, טיול לגן לאומי חמת טבריה, נביעת המעײנות 

 והחזיון האור קולי בבית הכנסת העתיק, הקפצה לטײלת בטבריה, טיול לגלבוע ועמק המעײנות ועוד.....

ח !
פס

הגעה
 1390₪עצמית

Xמחיר רגיל  109₪ 10 
 

X 

הנוף צולם מחדר במלון

למלון

בריכה חצי

אולימפית

צופה

לכנרת

נוף

מדהים

מכל
חדר

המחיר לנרשמים עד 30/1 
או גמר מלאי החדרים במבצע

יט בכנרת מתנה לנרשמים עד 30/1 שי 


