IZRAEL - Morze Czerwone/Eilat
EILAT - Najdalej na południe wysunięte miasto Izraela, na wybrzeżu Morza Czerwonego w Zatoce Akaba. Jest to największy i najbardziej luksusowy kurort Izraela. Głównymi atrkacjami tego regionu są m.in. Rafa Delfinów, Plaża Koralowa (rezerwat podwodnej przyrody i koralowców), Park Morski – park
rozrywki, Podwodne Muzeum i Obserwatorium Koralowego Świata, Eljackie Kopalnie Kamieni i Centrum Diamentowe. Rafa koralowa Zatoki Eilat została
objęta ochroną w ramach Parku Narodowego Coral Beach. Eilat to izraelskie miasto z największą ilością słonecznych dni w roku. Średnia temperatura w
lecie wynosi ok. 40oC, a w zimie ok. 20oC, a woda w morzu ma stała temperaturę wahającą się od 20o do 26oC.

BE CENTER EILAT 2* (BB) Nowoczesny hotel Be Center położony jest w centrum Eilatu, zaledwie 10 minut spacerem od plaży. Oferuje on pokoje z klimatyzacją, telewizorem LCD, lodówką oraz czajnikiem. W całym budynku bezpłatne WiFi.
Restauracja hotelowa serwuje dania kuchni miejscowej i europejskiej. Śniadania w formie bufetu - duży wybór serów, jajka, warzyod 999 zł
osoba w DBL z BB
wa, rozmaite wypieki oraz soki owocowe.

HOTEL BE CLUB 3* (ALL INCLUSIVE) Hotel położony ok.11 minut spacerem

od plaży. Zlokalizowany jest w samym sercu miasta Eilat, 10 minut spacerem od
miejskiej promenady. Zakwaterowanie w klimatyzowanych pokojach. Na miejscu
do dyspozycji Gości jest duży odkryty basen i klub dla dzieci. W każdym pokoju
znajduje się telewizor z płaskim ekranem, sejf oraz łazienka z
bezpłatnym zestawem kosmetyków. W pomieszczeniach ogólod 1250 zł
osoba w DBL z AI
nodostępnych Goście mogą korzystać z bezpłatnego WiFi.

HOTEL AMERICANA 3* (HB) Komfortowy obiekt położony w północnym za-

kątku kurortu Eilat, ok. 8 min od plaży. W hotelu - restauracje, bar, są baseny i inne
atrakcje wellness. Pokoje: Jasne i wygodne, nowocześnie urządzone. Wszystkie posiadają łazienki, telewizory LCD (telewizja kablowa), czajniki i klimatyzację. Z części
pokoi roztacza się widok na basen. Do dyspozycji gości: 2 restauracje z bogatym
wyborem dań, bar, sala jadalna - podawane są w niej pyszne śniadania bufetowe i
kolacje, wellness i SPA: odkryty basen, brodzik dla dzieci, jacuzod 1290 zł
zi, suana, wybór masaży, klub dla dzieci, tenis stołowy, sklep,
osoba w DBL z HB
taras słoneczny.

HOTEL CAESAR PREMIER 4* (HB) Klimatyczny hotel w North Beach, w mieście Eilat, nad samą laguną, ok. 4 min. od plaży. W hotelu 241 przytulnych pokoi,
egzotyczny basen, zaplecze SPA, animacje oraz niesamowite widoki na okolicę. W
pobliżu hotelu znajdują się centra handlowe i liczne obiekty rozrywkowe. Pokoje:
Komfortowe i wygodnie urządzone, z zachwycającymi widokami na lagunę, Morze
Czerwone lub hotelowy basen. Wszystkie mają łazienki, bezpłatny dostęp do sieci
WiFi oraz inne udogodnienia. Do dyspozycji gości: restauracja, bar, basen, nowoczesne SPA Mila (atrakcyjna oferta zabiegów, sauna fińska i sucha, salon kosmetyczny i salon fryzjerski), siłownia, animacje - wieczorne atrakcje
i bogate programy dla dzieci oraz młodzieży, pokój gier, taras,
od 1390 zł
osoba w DBL z HB
bezpłatny parking.

OFERTA LOW COST

Przeloty do Eilatu możliwe
z następujących miast w Polsce:

wg rozkładów linii lotniczych
w okresie
01.02 - 31.03.2018
oraz
01.09 - 30.11.2018

Warszawa: wtorek, czwartek, sobota, niedziela
Katowice: poniedziałek, piątek
Kraków: wtorek, sobota
Gdańsk: czwartek, niedziela
Poznań: poniedziałek, piątek

Pakiet 4 dni

Oferta oparta jest na przelotach liniami rejsowymi. Bilet lotniczy kupowany jest oddzielnie.
Klient może sam dokonać zakupu biletu lub
biuro może pomóc zakupić bilet na wybranej
trasie. Dzięki temu, iż przeloty odbywają się
liniami rejsowymi (cena biletu wg aktualnego
cennika linii lotniczych), macie Państwo ten
przywilej, że możecie wybrać taki termin, gdzie
cena biletu będzie najkorzystniejsza!
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Terminy wylotu

- odbiór z lotniska
- transfery lotnisko - hotel lotnisko
- 3 x nocleg w hotelu
- 3 śniadania
- wycieczka do Centrum
Diamientowego
- Multimedialny pokaz
fontann
- opieka rezydenta w języku
polskim

Pakiet 5 dni
- odbiór z lotniska
- transfery lotnisko - hotel lotnisko
- 4 x nocleg w hotelu
- 4 śniadania
- wycieczka do Centrum
Diamientowego
- Multimedialny pokaz
fontann
- rejs statkiem ze szklanym
dnem
- opieka rezydenta w języku
polskim
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Pakiet 8 dni
- odbiór z lotniska
- transfery lotnisko - hotel lotnisko
- 7 x nocleg w hotelu
- 7 śniadania
- wycieczka do Centrum
Diamientowego
- Multimedialny pokaz
fontann
- rejs statkiem ze szklanym
dnem
- opieka rezydenta w języku
polskim

