מסע אופניים להרי האטלס
ולג'בל סירווא במרוקו  7-20באוגוסט 2011

בקיץ  2011תצא משלחת של רוכבי אופניים למסע ייחודי בהרי האטלס הגבוה ובג'בל
סירווא במרוקו .המסלול כולל טיפוס רגלי בן יומיים לג'בל טובקאל שגובהו  4167מטר
והוא ההר הגבוה שבהרי האטלס .המסלול כולל קטעי רכיבה הרריים בנופים מדהימים .נרכב
בג'בל סירווא במעברי הרים בגובה של  3000מטר באזורים לא מתוירים .במהלך המסע
נבקר בכפרים המיוחדים של הברברים שהם תושביה הקדומים של מרוקו ונכיר את תרבותם
המיוחדת .כמו כן ,נקדיש יום שלם לביקור בעיר מרקש המפורסמת בשווקים הססגוניים
שלה ובכיכר המפורסמת ג'מע אל פנע .את הקבוצה ילווה מדריך מקומי ורכבי שטח והלינה
תהיה במלונות צנועים ובקמפינגים .המסע מיועד לרוכבי שטח מנוסים שמוכנים לעמוד
בקשיים פיזיים ומנטאליים מתמשכים ולאלה שאינם רוכבים אך הרוצים להכיר חבל ארץ
מרתק ובלתי מוכר על מגוון נופיו ותושביו הייחודים )אלה ייסעו בקטעי הרכיבה ברכב
המלווה( .במידה ויהיה עניין ניתן יהיה לשלב קטעי ריצה לאורך המסלול.
עלות הטיול למשתתף רוכב 2959 :דולר ולמשתתף לא רוכב  2850דולר.
מחיר הטיול כולל:
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טיסה תל אביב -מדריד -מרקש -מדריד -תל -אביב בחברת איבריה .כולל הוצאת
ויזה בכניסה
תשלום עבור הטסת האופניים
מסלול של  14יום )ראה תוכנית למטה(
פנסיון מלא )למעט ארוחות צהרים בימים  1ו( 14-
כל הכניסות לאתרים.
מלונות ולינה לפי התכנית )ראה למטה(
מדריך מקומי המכיר את השטח לאורך כל הטיול
רכב מלווה )בהתאם לגודל הקבוצה(

מדריך :ד"ר חזי יצחק ,פיזיקאי ,רוכב אופניים ותיק שהוביל משלחות של רוכבי אופניים
לטיבט ,נמיביה ,מונגוליה ,מאלי ,הודו ,דרך המשי ועוד.
דוא"לyiyeh@bgu.ac.il :
נייד0547-8807612 :
תוכנית המסע:
יום  7 -1באוג' -נצא מנתב"ג בבוקר בטיסת איבריה למדריד ומשם נמשיך בטיסת המשך
למרקש אלא נגיע בצהרי היום .סיור במרקש אחת מהערים המעניינות בעולם ולינה במלון.
יום  8 – 2באוג' 65 -ק"מ רכיבה לאימליל למרגלות ג'בל טובקאל בגובה של כ 1740-מטר.
לינה באימליל.
יום 9 - 3באוג' -הליכה מאימליל לג'בל טובקאל ,במסלול
imlil-sidi chamharouche-toubkal refuge

לינה בבקתה בגובה של  3200מטר.
יום  10 – 4באוג' יום שני של הליכה במסלול – toubkal refuge-summit toubkal- sidi
chamharouche-imlil
לינה באמליל.
יום  11 – 5באוג' 26 ,Imlil-Elmakhsen -ק"מ
רכיבה בדרך לא סלולה Imlil-Elmakhsen
מ Elmakhsen-נמשיך בדרך עפר ל .Tagdite -לינה במאהל.
יום  12 -6באוג'  42, Tagdit-Ikiss N'ouamoumen -ק"מ
רכיבה במסלול מפותל שעובר באטלס הגבוה ,שבשיאו נגיע
אל  Imi nifri-tifirraמשם נטפס אל  Tizi ntislitteבגובה  3100מטר מפסגות הרי האטלס.
נרד דרך כפרי הברברים
 Imouldigheneו Toutgharne -עד ל .Ikiss N'ouamoumen -לינה במאהל.
יום  13 - 7באוג'  47 ,Ikiss N'ouamoumen-Lake D'ifni -ק"מ
ברכיבה בדרכי עפר בעמקים בואכה הכפרים ,Amzarkou-Assarag-Azgumitt-Imlil
המשך דרך  ,Ibourgane-Takatert-Ait Igraneנסיים ב  Lake D'ifniאגם בגובה 2300
מ'  .לינה במאהל.
יום  14 -8באוג' 70 Lake D'ifni -Askoun -ק"מ רכיבה
טיפוס בדרך עפר אל  Assaragואל  Anmidהשוכנים מעבר להר Tizi N'tmoughas
בגובה  2700מ' .ירידה אל  Askounולינה במאהל.
יום  15 – 9באוג' 55 Askoun - Tammellakout -ק"מ
טיפוס אל מעבר ההרים  Tachakchat-Sirwaשבגוש ההרים של ג'בל סירווא בגובה של
 3000מטר משם נרכב במורד אל  Azib N' tachakchatומשם ל  . Tammellakout-לינה
במאהל.
יום  16 -10באוג'  Tammellakout-Ait Ben Haddou -כ 60 -ק"מ
יציאה מ Tammellakout -ונרכב עד ל Ait Ben Haddou -אחת הקסבות היפות ביותר
בהרי האטלס .לינה במאהל.
יום  17 -11באוג'Ait Ben Haddou -
 55 , -Tandaght-Tanmetart-Tilouet-Tizi N' Tichkaק"מ
יציאה מ Ait Ben Haddou -בטיפוס בדרך עפר בצמוד לנהר אל  Tilouetונמשיך לביקור
בקסבה העתיקה .משם נמשיך בטיפוס בדרך למאהל שלנו בTizi N' Tichka -
יום  18 - 12באוג'  Tizi N' Tichk-Afra-Lhad Nzerekten-כ 20 -ק"מ .רכיבה בשביל
עיזים במישור עד ל  Afraומשם בדרך עפר עד ל Lhad Nzerekten -שם נפגוש ברכב
המלווה שיסיענו חזרה למרקש .לינה במלון במרקש.
יום  19 – 13באוג' – מרקש .יום חופשי להשלמת סיורים ובילויים )באופן עצמאי( בעיר.
יום  20 -14באוג' -מרקש-הביתה דרך מדריד .נחיתה בארץ בבוקר יום א 21 ,לאוגוסט.

מפת המסלול מופיעה בקישור:
http://www.boker.org.il/meida/negev/desert_biking/n/nexttripsworld.htm?nojump

התוכנית ניתנת לשינויים בהתאם לנסיבות בשטח.
לפרטים נוספים ולהרשמה:
ד"ר צחי פלג
נוה אקדמיה
טל03-5101555 .

