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KIRÁNDULÁS JERUZSÁLEMBE ÉS A HOLT-TENGERHEZ (135 $/110 $) Már 3 fő jelentkezése esetén
indítjuk a Jeruzsálemi programot, minimum 8 fő jelentkezése esetén viszont magyar nyelvű idegenvezetőt
is biztosítunk a kiránduláshoz. Az út során megállunk fürdőzni egyet a Holt-tengernél, majd tovább
utazunk Jeruzsálembe, ahol egy hamisítatlan izraeli ebéd után sétálunk egyet az Óváros macskaköves
utcáin, majd ellátogatunk a Siratófalhoz, ezt követően az Olajfák Hegyéről csodáljuk meg a több ezer éves
várost.
EIN GEDI NEMZETI-PARK, HOLT-TENGER (100 $) Reggel 8:00 óra körül indulunk Eilatról (a
szállodákban lehet kérni „hideg reggeli” csomagot). Körülbelül három órás autóbusz út vár ránk, egy
sivatagi pihenőhelyen történő megállással. Útközben érdekes információkat hallhatnak Izraelről és a
Holt-tengerről. Déltájban érkezünk meg az Ein Gedi nemzeti-parkba. A nemzeti park megtekintését
követően a Holt-tenger partján található, színvonalasan kiépített strandszakaszhoz (Ein Bokek) utazunk,
ahol kb. 2-3 órás szabadprogram van, fürdőzési lehetőséggel a Holt-tengerben. Késő délután, a
naplemente idejétől függően indulunk vissza Eilat felé, a három órás utat ismét megszakítja egy sivatagi
megálló. Késő este érkezünk vissza eilati szálláshelyeinkre.
QUMRÁNI NEMZETI-PARK, HOLT-TENGER (100 $) Reggel 8:00 óra körül indulunk Eilatról (a
szállodákban lehet kérni „hideg reggeli” csomagot). Körülbelül három órás autóbusz út vár ránk, egy
sivatagi pihenőhelyen történő megállással. Déltájban érjük el a Qumrani Nemzeti-parkot. A nemzeti park
barlangvilága ma a világ talán legismertebb régészeti lelőhelye. Az 1950-es években itt találták meg a
“qumráni tekercseket. A korabeli idők héber bibliájába bepillantást engedő iratok felfedezése a XX. század
egyik legjelentősebb régészeti szenzációjának számít.
A Nemzeti Park megtekintését követően a Holt-tenger partján található, színvonalasan kiépített
strandszakaszhoz (Ein Bokek) utazunk, ahol kb. 2-3 órás szabadprogram van, fürdőzési lehetőséggel a
Holt-tengerben. Késő délután, a naplemente idejétől függően indulunk vissza Eilat felé, a három órás utat
ismét megszakítja egy sivatagi megálló. Késő este érkezünk vissza eilati szálláshelyeinkre.
KIRÁNDULÁS A MASADÁHOZ, FÜRDŐZÉS A HOLT-TENGERBEN (100 $) Reggel 8:00 óra körül
indulunk Eilatról (a szállodákban lehet kérni „hideg reggeli” csomagot). Körülbelül három órás autóbusz
út vár ránk, egy sivatagi pihenőhelyen történő megállással. Útközben érdekes információkat hallhatnak
Izraelről és a Holt-tengerről. Déltájban érkezünk meg a Masada-erődhöz, amely méltóságteljesen uralja a
sivatagot. A Masada látogatást követően a Holt-tenger partján található, színvonalasan kiépített
strandszakaszhoz (Ein Bokek) utazunk, ahol kb. 2-3 órás szabadprogram van, fürdőzési lehetőséggel a
Holt-tengerben. Késő délután, a naplemente idejétől függően indulunk vissza Eilat felé, a három órás utat
ismét megszakítja egy sivatagi megálló. Késő este érkezünk vissza eilati szálláshelyeinkre.

Az ár nem fedezi a Masada belépődíját, amely gyermekeknek 62 sékel, felnőtteknek 95 sékel. Az ár
tartalmazza a hegytetőre vezető kábelvasút díját, a hegytetőn található császári palota maradványainak
valamint a hegy aljában elhelyezett múzeum emléktárgyainak megtekintését is.
KIRÁNDULÁS A FLAMINGÓ-TÓHOZ, A TIMNA PARKBA (55 $) Fél napos kirándulásunkon a Negevsivatag déli részén járunk. Első állomásunkon megnézzük a költöző madarak leszállóhelyét, az itt élő
gyönyörű flamingókról készíthetünk fotókat.
Rövid autózás után bekanyarodunk az Eilat-hegységben megbúvó Timna-parkba. Itt fantasztikus
időutazás élményével gazdagodhatunk, láthatjuk Salamon király rézbányáit és a különleges
sziklaképződményeket, Salamon Oszlopait.
Utunk ezután egy kibucba vezet, ahol megismerkedhetünk a kibuc lakóinak életével, mindennapjaival,
majd betérünk egy közeli fűszerkereskedésbe, ahol felfedezhetjük és meg is vásárolhatjuk a mesés keleti
fűszereket.
Az ár tartalmazza a Timna-park belépődíját is.
KIRÁNDULÁS A VÖRÖS-KANYONBAN (30 $) Ha egyetlen szóval kellene leírnunk a világ természeti
csodái közé tartozó Eilat melletti Vörös-kanyont, akkor azt mondanánk lélegzetelállító. A szél és a víz
együttes munkájának köszönhetően a fantasztikus formák uralta tájban a fizika törvényeit meghazudtolni
látszó karcsú, mesébe illő kőalakzatok dacolnak az idővel és a gravitációval. A rövidebb túraút 1,5 óra
alatt járható be, míg a hosszabb szakaszra érdemes rászánni 3-3,5 órát. A legmagasabb csúcson található
kilátóról beláthatjuk a teljes Eilati- öblöt. A túrát 8 év alatti gyermekekkel nem javasoljuk, mert néhol csak
kapaszkodva lehet feljutni a következő pihenőpontig.

TOVÁBBI PROGRAMOK
magyar nyelvű idegenvezetés nélkül

BÚVÁRKODÁS A VÖRÖS-TENGERBEN (280 sékel) Az eilati partszakaszon egész évben 21-27 fokos a
tengervíz, a merülőhelyek legtöbbször a partról elérhetőek, a víz alatt pedig a Sínai-félsziget északi részén
megszokott élővilág várja a búvárokat. A merüléshez mindenképpen búvárbiztosításra van szükség, és a
nemzetközi biztosítások közül néhány helyen kizárólag a DAN biztosítását fogadják el. Búvárjogosítvány
nélkül merülni csak oktatóbúvárral lehet, aki az érdeklődőket felügyeli és irányítja a vízben. Szükség
esetén magyar nyelvű oktatóbúvárt biztosítunk. Különdíjazás ellenében lehetőség van víz alatti minőségi
videó- és fényképfelvételek készítésére is. Vízalatti fotó/videó: 25$
A merülés ideje kb.: 40 perc-1 óra
EILAT KÉT KERÉKEN Béreljen kerékpárt Eilaton és fedezze fel a város nevezetességeit, tengerpartját két
keréken! Rendszeresen karbantartott, kifogástalan műszaki állapotú kerékpárjainkat bankkártyás letéti
díj/kaució ellenében bérelhetik ki. A kauciót a kerékpár leadásakor visszatérítjük. A kerékpárjaink bérleti
díja tartalmazza a bukósisak, a biztonsági lánc és szükség esetén a babaülés bérleti díját is + ½ literes
kulacsnyi vizet.

Bérleti díjak:






fél napra (5 óra) 20 $/kerékpár
egész napra 25 $/kerékpár
2 napra 48 $/kerékpár
3 napra 70 $/kerékpár

EJTŐERNYŐS UGRÁS EILAT FELETT (250 $) Elképzelték már, hogy milyen érzés lehet kiugrani egy
repülőgépből? Fantáziáltak már valaha arról, hogy szabadon zuhannak ég és föld között? Ha a válaszuk
igen, akkor ajánlunk Önnek egy igazi adrenalin bombát, próbálják ki velünk a tandemugrást!
Nálunk sok ezer ugrást végrehajtott profi oktatókkal biztonságosan élvezhetik ezt a különleges sportágat,
mely az extrém sportok királynője! Az élmény megszédít, garantáltan napokig a hatása alatt tart!
QUAD TÚRA A SIVATAGBAN Egyik legnépszerűbb programunk a 60 illetve 120 perces quadozás a
sivatagban. Vendégeink választhatnak, hogy egy meghatározott útvonalon oktatóval mennek végig vagy
kísérő nélkül, szabadon quadoznak a dombok között.
Áraink személyenként:
 Kísérővel 60 perc/200 sékel
 120 perc/400 sékel
 Kísérő nélkül 60 perc/250 sékel
 120 perc/500 sékel
Csoportos quadozás (minimum 4 fő) esetén árkedvezmény!
HAJÓKIRÁNDULÁS A VÖRÖS-TENGEREN (80 sékel/60 sékel) Sima vagy üvegfenekű hajóval rövid
kirándulásokat kínálunk az Eilati-öbölben vagy kint a nyílt tengeren. A fedélzeten ingyen üdítőt
szolgálunk fel.
Egyedi igények alapján exkluzív VIP hajóutakat is szervezünk. VIP hajóbérlés max 3 fő részére:
 1 órára: 700 sékel
 2 órára: 1100 sékel
TEVEHÁTON AZ EILAT KÖRNYÉKI HEGYEKBEN A tevegelés csodálatos módja a sivatag felfedezésének.
Az Eilat belvárosától mindössze 10 percre lévő tevefarmról naponta négyszer indulnak rövidebbhosszabb túrák. Az 1-1,5-2-4 órás kirándulások során a sivatag hajósai pihenőt tartanak egy beduin
sátorban, ahol megkóstolhatják a forró beduin teát, a beduinok kedvenc eledeleit a laffát és a helyi
kecskesajtot valamint a különleges labane sajtot is. A tevék csendesek és szelídek. Az árak tartalmazzák az
étkezéseket is. A rövidebb túrák reggel 9, 11 és 14 órakor indulnak. A kétórás délutáni tevegelés 16
órakor kezdődik. Minden esetben ajánlott indulás előtt negyed órával a helyszínre érkezni.
4 órás tevegelés
 gyermek 7 éves korig 120 sékel
 gyermek 7-12 éves korig 180 sékel
 felnőtt 245 sékel

2 órás tevegelés
 gyermek 7 éves korig 90 sékel
 gyermek 7-12 éves korig 135 sékel
 felnőtt 185 sékel
1-1,5 órás tevegelés
 gyermek 7 éves korig 75 sékel
 gyermek 7-12 éves korig 110 sékel
 felnőtt 150 sékel
A programok helyszínére való eljutásban az izraeli utazási iroda segít, de a programokon nincs magyar
nyelvű asszisztenica.
Megjegyzés: a szervező izraeli utazási iroda fenntartja a jogot a programok módosítására.
Jelentkezés a kirándulásokra és időpont egyeztetés: Feldmayer Péter +972 52 9066 880 vagy
Feldmayer Anikó +972 52 5560 120 info@eilat.hu
További információ: www.eialt.hu
Vésztelefonszámunk: +36 70 432 71 21
A programokra kérjük, mindenképpen érkezésük előtt néhány nappal jelentkezzenek be írásban a
info@eilat.hu e-mail címen, mert részvételük csak ebben az esetben garantálható. Ez azonban fizetési
kötelezettséggel is jár; a kiírt jegyeket a visszaigazolásban jelzett helyen és időben vehetik át.

ÉRKEZÉS: Jelentkezzenek be a recepción az Iroda által kiadott szállodautalvánnyal (voucher), ekkor kell
kifizetni az idegenforgalmi adót is. Itt adnak felvilágosítást arról, hogy mikor lehet felvenni a
szobakulcsot - általában 14 óra után, addigra lesznek készen a takarítással.
FIGYELEM!!! A turisták a zsebtolvajok legfőbb célpontjai, kérjük fokozottan ügyeljenek csomagjaikra.
Ajánljuk, hogy béreljenek széfet a recepción értékeik számára.
ÉTKEZÉSEK: A szállodakártyán szerepelnek ezek időpontjai – ebben az időintervallumban fáradjanak az
étterembe a zsúfoltság elkerülése végett - innen ételt kihozni nem szabad és az italfogyasztást helyben
kell fizetni. A csapvíz fogyasztását nem javasoljuk! A programok miatt kimaradó étkezés helyett több
hotelben - legkésőbb előző nap délutánig - PICNIC csomag igényelhető a recepción.
STRANDOLÁS: A tenger gyorsan mélyül és vegyék figyelembe a zászlójelzéseket is: Zöld zászló: szabad
fürdőzés mindenkinek; sárga zászló: csak jó úszóknak; piros zászló: tilos a fürdőzés! A szállodai
medencék csak nappal használhatók, ott ingyenesek a napozóágyak.
BORRAVALÓ: Az általános 5-10 % itt is a megszokott, programok végén a sofőrnek illik adni 1-2 €-t.
KIRÁNDULÁSOK: Amennyiben nyaralásuk alatt nem csak strandolni szeretnének, hanem ismerkedni is a
környék látnivalóival, válasszanak a kirándulások közül. A kiírt indulási időpontok ELŐTT néhány perccel
már szíveskedjenek megjelenni (későket a busz nem tudja megvárni a programok során sem!).
Templomokba csak vállat / térdet fedő ruhában léphetnek be!

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY KIZÁRÓLAG KOLLÉGÁINKNÁL BEFIZETETT
PROGRAMOKÉRT TUDUNK FELELŐSSÉGET VÁLLALNI!

HAZAUTAZÁS: A szobákat a legtöbb szálláshelyen reggel 10 óráig kell elhagyni. A kulcs leadása után amennyiben később indulnak - a csomagokat el tudják helyezni a szállodák által kijelölt helyen. Ha
útlevelüket nem vették még fel vagy széfet/távkapcsolót/minibárt béreltek, ne felejtsék elrendezni a
recepción és ne hagyjanak már semmit a szobában!

