חברת אלפא-ביו טכ.

מתכבדת להזמינך לסמינר מתקדם בהשתלות דנטאליות
בשילוב חוויה תרבותית אותנטית במרוקו הקסומה

21-27.1.2015

רקע כללי
חברת אלפא-ביו טכ .מתכבדת להזמינך
לסמינר מתקדם בהשתלות דנטאליות עם
מיטב המרצים מהארץ והעולם בשילוב חוויה
תרבותית אוטנטית במרוקו הקסומה.
בואו לקחת חלק בחוויה אקזוטית ומיוחדת :טיול חוויתי
במיוחד בממלכת המגרב – מרוקו .ערים אקזוטיות בין הרי
האטלס הנישאים ,לדיונות החול הנמשכות לעבר האופק
במדבריות הסהרה .שווקים צבעוניים בעיר ובכפר ,קסבות
עתיקות ,סיפורי אלף לילה ולילה ,נאות מדבר ,ואדיות
עצומים ,נגני רחוב ,קוסמים ,מרקידי נחשים והתושבים
ה"ברבריים" .ויחד עם כל אלה הסטוריה מרתקת ,המשולבת
בנופים עוצרי נשימה.
חברת אלפא-ביו מזמינה אתכם לקחת חלק בחוויה ייחודית
של לימוד קליני-מדעי בשילוב של פסיפס תרבותי ,צבעוני
ומרגש ,וחווית טבע ,אדם ונוף שאין שני לה.

TIME TO EXPLORE

יום  .1ת"א – אירופה ,קזבלנקה ,מראקש
נמריא מנתב"ג דרך איסטנבול לקזבלנקה .לאחר קבלת
אישורי כניסה בנמל התעופה ,סיור בעיר קזבלנקה ונסיעה
לכיוון מראקש .התארגנות במלון ובערב – סיור לילי
במראקש.

יום  .2סמינר מתקדם בהשתלות דנטליות במלון
במראקש
סיבוכים בהשתלות
ד"ר אופיר פרומוביץ

ודרכי

ההתמודדות

עימם

Lateral access sinus floor elevation technique
Dr. Serban Talpos
יום  .3מראקש
היום נקדיש למראקש ,פנינת הדרום .נבקר בגני המנרה
 ששימשו כמאגרי מים של העיר ,בארמון הבהייה,במלאח היהודי  -בו גרו אלפי יהודים במשך מאות שנים
ובבית הכנסת העתיק מתקופת גירוש ספרד .נסייר בשוק
הססגוני המרשים ונבקר בעיר החדשה "גיליס" ,שנבנתה ע"י
הצרפתים .בערב נצא למופע פולקלור ברברי" ,פנטזיה של
עלי" – המשלב ריקודים ,שירה ,אקרובטיקה בדהירה על
סוסים ויריות באוויר.

יום  .4מראקש  -עמק האוריקה – מראקש (טיול
ג'יפים )4x4
לאחר ארוחת בוקר ניסע בג'יפים לאטלס הגבוה ולעמק
האוריקה ,השוכן למרגלות האטלס הגבוה ומקבל את מימיו
מהפשרת השלגים .בדרך נראה עשרות כפרים ברבריים
ציוריים ונעצור לתצפיות על כפרים השוכנים במדרוני ההר.
נבקר בבית ברברי טיפוסי ,בו נתרשם מאורח חיי הברברים
בשעות הערב נחזור למלון לארוחת ערב.

יום  .5מראקש מפלי אוזוד ,מראקש
הבוקר נצא למפלי אוזוד ,אחד ממפלי המים הגבוהים
במרוקו .נסייר רגלית בשמורה ובין הכרמים וטחנות הקמח
המונעות בכוח המים .בתום הסיור נחזור למלון במארקש
לארוחת ערב.

יום  .6מראקש ,איסוורה ,מראקש
לאחר ארוחת הבוקר נשים פנינו לחופי האוקינוס האטלנטי,
המשופע ביערות עצי ארגאן .נעצור לביקור במפעל לייצור
שמן הארגאן ונראה את תהליך ההפקה .נגיע לאסאווירה
(מוגדור) ,הנראית כגלויה מצוירת .נסייר בסמטאות העיר
העתיקה ונבקר בסקאלה (מצודה) שנבנתה על ידי
הפורטוגלים ובה מוצבים תותחים המזכירים את העבר בו
הסריט אורסון וולס חלק מהסרט אותלו .נסייר בנמל הדייג,
בשווקים הססגוניים ובמפעל תעשיות עץ הערער .לאחר
הביקור נחזור למלון במראקש.

יום  .7מראקש – קזבלנקה  -תל-אביב
ניסע לנמל התעופה של קזבלנקה ונטוס דרך אירופה חזרה
ארצה.

טיסות ומלון

המחיר כולל

טיסות – ( TURKISH AIRLINESעצירת ביניים

•טיסות סדירות של חברת TURKISH AIRLINES

באיסטנבול) :המראה 21.1.15 :נחיתה בקזבלנקה

(עצירת ביניים באיסטנבול).

דרך איסטנבול  13:00זמן מקומי.

•ביטוח נסיעות אישי.

חזרה 27.1.15 :נחיתה בשדה התעופה לוד דרך

• 6לילות במלון  5כוכבים.

איסטנבול  00:50של יום  28זמן מקומי.
מלוןRYAD MOGADOR MENARA HOTEL :
(מלון  5כוכבים – אחד מהמלונות הטובים במראקש).

עלויות
מחיר לרופא – כלול במבצע
מחיר לבן/בת זוג – $ 1800

המחיר אינו כולל

•מס נמל והיטל ביטחון כפי שידוע לנו נכון ליום
הוצאת ההצעה.
•כניסה לאתרים  +כל הפעילויות המפורטות
בתוכנית.
•מסלול הטיול כמפורט למעלה.
•אוטובוס ממוזג לביצוע התוכנית.

•ארוחות כשרות לשומרי מסורת

•חצי פנסיון לאורך הטיול כולל ארוחת ערב במופע

•הוצאות אישיות

פנטזיה.

•טיפ למדריך ישראלי

• 4ארוחות צהריים :ביום ההגעה קזבלנקה ,ביום

•אשרת הכניסה למרוקו ניתנות ע"י הרשויות

הכנס ,ביום הביקור במראקש ובנסיעה בהרי

המרוקאיות והיא תונפק בהגעה לשדה התעופה

האטלס.

במרוקו .במידה ומסיבה כל שהיא לא תאושר
כניסתו של אחד הנוסעים ,לא תהיה חברת רימון
טיולים אחראית לכך ולנוסע יוחזרו כל הכספים
ששילם עבור הטיול למעט כרטיסי הטיסה ,מסי
נמל והשירותים שנוצלו.

•בקבוק מים לנוסע ליום.
•מדריך ישראלי מנוסה מצוות אופקים.
•תשר לנותני שרותים בחו"ל.
•אשרת כניסה.

ENJOY THE VIEW

