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Witajcie,

Niezwykle miło jest mi zaprosić Was do nadmorskiej miejscowości 
Ejlat w Izraelu oraz  położonego na południu Jordanii miasteczka 
Akaba. Na kolejnych stronach dowiecie się, jakie przygody nas 
czekają i co zobaczymy tym razem. Myślę, że w początkach grudnia 
taka destynacja to doskonała odskocznia od codziennej szarości.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

www.apetytnaswiat.pl

agnieszka@apetytnaswiat.pl +48 518 209 625

Osoba kontaktowa:

AGNIESZKA KAŹNICA



O NAS

www.apetytnaswiat.pl

Klub Podróżników „Apetyt na Świat” tworzą pasjonaci podróży. Swoim entuzjazmem i spojrzeniem na 
otaczający nas świat chcemy zarażać innych. 

Od ponad 5 lat organizujemy aktywne wyprawy, które są w zasięgu każdego, niezależnie od posiadanego 
doświadczenia podróżniczego. Nasze grupy są kameralne, a uczestnicy czują się jakby podróżowali w 
gronie znajomych. 

Wystawiamy faktury VAT.

Posiadamy wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod 
numerem 9315.

Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 75 000 EUR wydaną przez TU Europa.



Co  nas  czeka?
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Co nas czeka na wyprawie na południe Izraela i Jordanii?

✓ Bajeczna fauna i flora świata podwodnego – Morze Czerwone
✓ Wadi Rum i nocleg na pustyni (Jordania)
✓ Rafa koralowa tuż przy brzegu w Aqaba Marine Park (Jordania)
✓ Fort Mameluków o ciekawej historii (Jordania)
✓ Piaszczyste plaże, na których można zrelaksować się pod palemką
✓ Stojąc na wybrzeżu można zobaczyć 3 inne kraje
✓ Dla Jordańczyków jedzenie to celebracja: duży wybór ciepłych i zimnych przystawek - mezzach, 

prawdziwy kebab, maglubba czy pieczony kurczak smakują tu doskonale. Do kawy na deser 
obowiązkowo słodycze na bazie miodu i orzechów

✓ Rezerwat Timna (Izrael)
✓ Sanktuarium Ptaków (Izrael)
✓ Kulinarny tygiel w Izraelu: falafele, bajgle, hummus, shakshuka - miła odmiana od naszych kanapek



CENA ZA UCZESTNIKA
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CENA ZAWIERA

✓ Przelot na trasie: Polska – Izrael – Polska (wylot z Gdańska lub Warszawy)
✓ Wszystkie przejazdy na miejscu
✓ 7 noclegów: 4 w hostelach/ apartamentach + 2 na pustyni
✓ Wycieczka: pustynia Wadi Rum z nocowaniem na pustyni i wyżywieniem
✓ Wycieczka do fortu Mameluków
✓ Wycieczka do Rezerwatu Timna, Sanktuarium Ptaków i Coral Beach 
✓ Napiwki
✓ Opiekę polskojęzycznego doświadczonego pilota
✓ Ubezpieczenie turystyczne (NNW, KL, Assistance)
✓ Pakiet wyprawowy

CENA NIE ZAWIERA

✓ Posiłków poza wymienionymi powyżej
✓ Wizy do Jordanii (do kupienia na przejściu granicznym, cena około 210 PLN)
✓ Ewentualnych atrakcji w dzień fakultatywny (dzień 4 wg programu)

8 dni (z przelotami)
Ilość uczestników: max 12 osób

Warunki płatności:
Zaliczka: 950zł (w ciągu 3 dni od rejestracji)

Pozostała kwota w PLN: do 03.11.2017
Kwota W USD: przekazywana pilotowi



ATRAKCJE Jordania
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Akaba w Jordanii to ucieczka do słońca, plaż i pięknego świata raf 
koralowych Morza Czerwonego. Temperatura wody nie spada tu nigdy 
poniżej 20 stopni, a lokalne bazary kontrastują z nowoczesną zabudową.  

Podczas naszego wyjazdu spędzimy również cały dzień na pustyni Wadi 
Rum. Ponadto będziemy oglądać rozgwieżdżone niebo nad tą pustynią. 
Poczujemy się jak Beduini, spędzając magiczną noc w Wadi Rum.

Piękno świata podwodnego zobaczymy podczas wizyty w Aqaba Marine 
Park, w którym można snorkelingować, nurkować czy popłynąć w rejs 
łodzią ze szklanym dnem. 



ATRAKCJE  Izrael
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Na początku naszej wyprawy zamieszkamy na krańcu lądowego łącznika między Euroazają a 
Afryką, w mieście Ejlat. Jest to najwspanialszy kurort izraelski, gdzie temperatury nie 
spadają poniżej 20 stopni, a na niebie ciężko wypatrzyć chmury. 
Podczas naszego wyjazdu odwiedzimy również 3 parki: Park Timna, gdzie znajdują się 
stare kopalnie miedzi, a krajobraz mieni się różnymi odcieniami koloru pomarańczowego. 
Drugim z parków jest Sanktuarium Ptaków, gdzie przez lornetki będziemy mogli 
wypatrywać pięknych lub drapieżnych gatunków. Na koniec Coral Beach czyli przepiękną 
plażę z rafą koralową niedaleko brzegu.



PROGRAM
www.apetytnaswiat.pl



DZIEŃ 1
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Wylot z Polski i przylot do Izraela – do Ovda. Transfer do miejsca 
zakwaterowania ok. 1 h. Spacer po miasteczku Ejlat.



DZIEŃ 2     Sanktuarium ptaków, park timna, coral beach
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Po śniadaniu jedziemy na wycieczkę obejmującą: Sanktuarium Ptaków, Dolinę Timna 
oraz Plażę Koralową. Powrót w godzinach późno popołudniowych.



DZIEŃ 4     Dzień fakultatywny, opcja : Rafa delfinów
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Dzień fakultatywny, ale nasz pilot chętnie pojedzie z zainteresowanymi osobami na Rafę 
Delfinów. Delfiny można tam obserwować lub pływać z nimi. Koszt wejścia w celach 
plażowania i obserwacji delfinów ok. 65 PLN. Druga opcja to Marine Park, gdzie zobaczyć 
można zwierzęta zamieszkujące głębie Morza Czerwonego. Underwater Observatory Marine 
Park zbudowane jest z rozmachem, zobaczymy tutaj żółwie, koralowce, płaszczki i rekiny 
(możemy przyjść podczas pory ich karmienia).



DZIEŃ 4 Akaba, plażowanie 
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Po śniadaniu przejazd do Akaba w Jordanii (około 30 minut + czas na granicy). 
Spacer po miasteczku, fort Mameluków.



DZIEŃ 5    Wycieczka do Wadi Rum
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Wyruszamy na pustynię Wadi Rum. Zwiedzamy pustynie z lokalnym z przewodnikiem. Po drodze 
jemy lunch, podziwiamy, jak piękne formy może tworzyć natura. Nocleg w obozowisku na 
pustyni.



DZIEŃ 6     Wadi rum c.d.
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Po beduińskim śniadaniu dalej przemierzamy pustynię. Dotrzemy do słynnego 
mostu Um frouth Rock oraz kanionu Al Mahama. Nocleg w obozowisku na pustyni.



DZIEŃ 7   Wycieczka do Aqaba Marine Park
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Po śniadaniu ok. 10:00 wracamy z Wadi Rum i udajemy się na plażowanie w Aqaba Marine 
Park. Możemy tu nurkować, snorkelingować, łapać opaleniznę.



DZIEŃ 8    Wylot do Polski
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Transfer na lotnisko i wylot do Polski.



STANDARD NOCLEGÓW
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Nocujemy w hostelach. Możliwe pokoje 3 osobowe. Nie pobieramy dodatkowej opłaty za 
pojedyncze zapisy. Dwa noclegi w obozowisku na pustyni.



Klub Podróżników „Apetyt na Świat”
w w w . a p e t y t n a s w i a t . p l

www.apetytnaswiat.pl

Lecisz z nami?
Zapisy: INFO@APETYTNASWIAT.PL


