Utastájékoztató
Úti cél: Tel-Aviv, Izrael
Időpont: 2019.10.18-27.

Tel-Aviv Izrael második legnagyobb városa Jeruzsálem után. Közel félmilliós lakosával az ország
gazdasági termelésének nagy részért felel.

Helyi valuta: izraeli sékel
Vízum: turistáknak 30 napnál kevesebb időre nem szükséges vízum
Kötelező oltás: nincs, de vannak javasoltak. Tájékozódj az Országos Epidemológiai Központ
honlapjáról, www.oek.hu
Malária: Tel-Avivban nincs maláriaveszély.
Ivóvíz: a helyi vezetékes víz iható és még finom is.
Telefonálás, internet: kártyafüggetlen telefonnal és helyi SIM kártyával
Közlekedés: metró nincs a városban, a buszközlekedés viszont megfelelő. Működik az Uber is a
városban. Shabbat alkalmával viszont nem járnak a buszok sem, vagyis péntek délutántól szombat
estéig csak az arabok vezette kisbuszokkal lehet közlekedni, illetve taxival.
ATM: szinte minden sarkon áll egy.
Közbiztonság: néhány kiemelten veszélyes izraeli terület meglátogatása nem ajánlott, ilyen például a
gázai övezet. A fegyveres ellenőrzőpontok gyakoriak, például pályaudvarokon szinte mindenhol
találkozhatunk őrökkel, de ezek rutinellenőrzések, aggodalomra nincs okunk.

Költségek:
Attól függően, hogy melyik csomagot választottad, változik a túra ára. Honlapunkon megtalálod a
csomagokat: http://www.theparadiseproject.hu/tel-aviv/

A repülőjegy árát és a biztosítást a csomagok nem tartalmazzák.

Foglalás:
A helyed úgy tudod biztosítani, ha a részvételi díj 40%-át foglalóként befizeted az alábbi számlaszámra:
Cégnév: Földgömb Utazás Iroda Kft.
Bankszámlaszáma: 12025000-01619888-00100002
Számlavezető Bank neve: Raiffeisen Bank
Közlemény: Paradise Project Tel-Aviv
A részvételi díjból fennmaradó összeget az utazás kezdő időpontját megelőző 30. napig kell befizetned
a fenti bankszámlára. Az utazás kezdő időpontját megelőző 30. napon belül történő jelentkezés esetén
a teljes részvételi díjat köteles vagy a jelentkezéssel egyidejűleg befizetni.

Utazással kapcsolatos információk:
A repülőjegyet minden résztvevő saját magának vásárolja. Mivel a túra 9 főtől indul, tájékoztatni
fogunk, ha összegyűlt a létszám, ez esetben vesszük meg mi is a saját repülőjegyeinket. A tájékoztatás
előtti repülőjegyvásárlásból adódó esetleges károkért nem vállalunk felelősséget. A reptérre légkondis
transzferautót küldünk érted, ami egyenesen a szállodához visz, ahol mi, a szervezők már várni fogunk.
Mivel a csoport nagy része feltehetőleg egyszerre vagy néhány órás eltolódással érkezik, már első este
megismerkedhetsz minden résztvevővel. Hazafelé is biztosítunk transzfert a szállástól a repülőtérre.

Költőpénz: igényektől függően napi pár ezer forintos büdzsétől a határ a csillagos ég. Ha helyi ételt
eszel, pl. street foodot, akkor hasonló árakkal számolj, mint Magyarországon. Az árszínvonal viszont
általánosságban magasabb, így ha étteremben étkezel, akkor valószínűleg többet fogsz költeni TelAvivban, mint otthon.

A szállás: a szállásunk Tel-Aviv központjában, a HaYarkon utcában található, egy percre a tengerparti
sétánytól. A háromcsillagos szálloda minden szobájához saját fürdőszoba tartozik, a szobák kétfősek,
így lesz egy szobatársad. Egyszemélyes szoba igénylésére felár ellenében van lehetőség.
A szobák felszereltsége:
•
•
•
•
•
•
•

légkondi
fürdőszoba
wifi
terasz
éjjel-nappali recepció
naponta takarítás
szobaszerviz

Étkezés: nem tartozik a szálláshoz, viszont egész Tel-Avivra jellemző, hogy minden sarkon találsz
legalább egy tucatnyi pékséget, éttermet és kávézót, csak találd meg a számodra legszimpatikusabbat.
Közlekedés: Tel-Avivban 8-10 fős menetrend szerinti kisbuszokkal, városi buszokkal, taxival és Uberrel
érdemes közlekedni. Kerékpár bérlésére is van lehetőség, az autóvezetést viszont csak a gyakorlott
sofőröknek ajánljuk. Ha szeretnél autót bérelni, szívesen segítünk az intézésben. A választott
csomagodban lévő kirándulásokra a buszt/autót mi biztosítjuk.

Programok:
Október 18-án este vendégünk vagy egy welcome vacsorára, amit a projekt résztvevőivel közösen
fogyasztunk el. Itt egy rövid orientációs előadás keretében megosztunk veletek minden fontos és
hasznos infót a túrával kapcsolatban. A napok többsége nem strukturált, annyira veszed ki a részed a
programokból, amennyire szeretnéd, de mindig lesz lehetőséged csatlakozni hozzánk, bárhol is
legyünk épp. A strukturálatlan időben legtöbbször a szálloda tetőteraszáról vagy a loungeból
dolgozunk, délután lemegyünk a tengerpartra, esetleg jógázni vagy búvárkodni, este pedig beülünk
valahová vacsorázni, vagy ha ahhoz van kedvünk, akkor elmegyünk bulizni. A strukturálatlan időbe
szakmai és kulturális programok csatlakoznak, naponta átlagosan egy. Fontos, hogy a programok
sosem fedik egymást, azaz nem maradsz le soha semmiről, hacsak nem éppen ez a szándékod.

Szakmai programok magyar nyelven:
Vállalkozásindítás workshop: a kurzuson megtanulod a vállalkozásindítás gyakorlati lépéseit: üzleti
terv, cégformák, pénzügyek, marketing, HR. Választ kapsz arra, hogy hogyan szerezheted meg az első
ügyfeleidet, az első kollégáidat, és hogy hogyan kerülheted el a kezdő vállalkozások legnagyobb
buktatóit. Előadó: Matykó Noémi
Online marketing alapok: a kurzuson megtanulod, hogy hogyan működtess úgy egy Instagram oldalt,
hogy az ne csak szép és minőségi legyen, hanem hatékony is a vállalkozásod szempontjából. Előadó:
Matykó Noémi
Alkalmazottból vállalkozó workshop: Hogyan lettem alkalmazottból freelancer? Az első ügyfelek
megszerzésétől a legnagyobb nehézségeken át a helyfüggetlen életmódig. Hogyan tudok távolról
dolgozni? Hogyan tudsz te is? Előadó: Gál Laura
Haladó Google Ads hirdetési tréning: Itt megismerkedsz a Google Ads-ben alkalmazható
leghatékonyabb hirdetéstípusokkal és a hirdetéstervezés lépéseivel, számos gyakorlati tippet kapsz a
hirdetéskezelésre vonatkozóan, valamint felhívjuk a figyelmed azokra a csapdákra, amelyeket
mindenképp kerülj el.
Alapozó és haladó digitális PR képzés: Az alapozó képzésen megismered a média működését, a
kulcsüzenetek megfogalmazásának módszereit és számos tuti tippet kapsz arra vonatkozóan, hogy
hogyan kerülhetsz be a médiába. A haladó képzésen megtanulsz hatékony pitchet írni, hatékony
módszereket ismersz meg arra vonatkozóan, amelyekkel bekerülhetsz a hírekbe, és megosztunk veled
jó néhány best practice-t is. Előadó: Gál Laura

Szakmai programok angol nyelven:
Inspiráló történeteket hallgathatsz helyi vállalkozóktól és változatos témájú, angol nyelvű szakmai
előadásokon is részt vehetsz a big data-tól a Google Data-n át az AI-ig. A pontos tematikát az utazás
előtt néhány héttel tudjuk megosztani veled.

A szakmai programok minden résztvevő számára elérhetőek, függetlenül attól, hogy melyik csomagot
választottad. A szabadidős programok a Szakmai+Fun, illetve a Szakmai+VIP Fun csomagjainkban
találhatóak, melyek tartalmáról a honlapon tudsz tájékozódni: http://theparadiseproject.hu/tel-aviv/
A programok pontos időpontjáról az orientációs előadáson tudunk tájékoztatást adni.

Egyéb tudnivalók:
Utasbiztosítást neked kell kötni, nem ajánljuk, hogy elindulj nélküle.
Pénzváltó és ATM szinte minden sarkon van, így bankkártyát vagy készpénzt (eurót/dollárt) érdemes
magaddal hozni.
Amit feltétlenül hozz magaddal:
• magas faktorszámú naptejet, mert itt akár 5 perc alatt leéghetsz
• szúnyogriasztó spray-t
• kalapot vagy sapkát az erős napsugárzás ellen
• készpénzt - Euró vagy USD a javasolt
• kártyafüggetlen telefont – az internetezéshez szükséges SIM kártyát mi biztosítjuk
• kényelmes cipőt, szandált vagy papucsot és persze fürdőruhát
• munkaeszközeidet
• gyógyszereket

