Biuro Podróży Tour Operator
VERVINCI TRAVEL
Piotr Werwiński
ul. Słowackiego 1
85-008 Bydgoszcz

IZRAEL

IZRAEL I OBSZAR PODLEGŁY PALESTYŃSKIEJ WŁADZY NARODOWEJ
(ZACHODNI BRZEG I STREFA GAZY)
Języki urzędowe: hebrajski. Inne języki: arabski, angielski, rosyjski.

INFORMACJE o lotach do Pielgrzymki do Ziemi Świętej
18.02 - 25.02.2019
TRANSFER NA LOTNISKO KRAKÓW BALICE – MIEJSCE i GODZINA ZBIÓRKI

18.02.2019 poniedziałek
Godz. 03.30

Zbiórka pielgrzymów Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła,
Jaworzynka 420, 43-476 Jaworzynka

Godz. 03.45

Wyjazd

Na lotnisku w dn. 18.02 o godz. 07.10 spotkanie z pilotem – przewodnikiem.
Przedstawiciel naszego biura, czyli pilot pielgrzymki ks.prof. Bogdan Matysiak, będzie czekał
na Państwa na lotnisku Balice w Krakowie w dniu wylotu, w sali głównej odpraw przy informacji.
PRZELOTY
Naszym przewoźnikiem lotniczym będą izraelskie narodowe linie lotnicze El Al (loty z KRK operowane
przez spółkę – córkę ElAl: SunD`or/Air Explore).
Przypominamy rozkłady lotów, podane wg czasów lokalnych:
18.02.2019
25.02.2019

LY 5120
LY 5119

KRK 10.20 TLV 14.45
TLV 06.30 KRK 09.15

Odprawa ze względu na rygorystyczną kontrolę zaczyna się na 3 godz. przed odlotem.
Podczas
lotu linie nie zapewniają cateringu.
BIURO@VERVINCITRAVEL.COM
WWW.VERVINCITRAVEL.COM
Czas
lotu52/
ok.
h 22
25 min/ 3 h
Tel/fax.
385382
kom. 664 775 996
NIP 9531747222 / Regon 341231468

45 min.
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Bagaż podręczny - 1 sztuka do 8 kg o max wymiarach (wliczając kółka, uchwyty, itp.):
56 cm x 45 cm x 25 cm. Bagaż podręczny powinien zmieścić się w górnej półce na pokładzie
lub pod poprzedzającym fotelem.
Na rejsach rozpoczynających się w Europie na pokład samolotu wolno zabierać
płyny jedynie w ograniczonych ilościach. Definicja substancji płynnych
obejmuje m.in:
▪
▪
▪
▪

perfumy, żele (np. do włosów, kąpieli),
pasty,
kosmetyki w płynnej formie (błyszczyk, podkład, tusz do rzęs),
kremy, odżywki i oliwki,

spraye,
substancje płynne pod ciśnieniem (np. żele do golenia, dezodoranty),
wodę i inne napoje, zupy, syropy,
inne substancje o podobnej konsystencji.
Pojemniki z płynami i podobnymi produktami mogą mieć pojemność do 100 ml każdy (obowiązuje
maksymalna pojemność podana na nadruku opakowania). Wszystkie pojemniki z płynami powinny
zmieścić się w plastikowej torebce nieprzekraczającej pojemności 1 litra.
▪
▪
▪
▪

Zalecamy przewóz kosztowności, leków, łatwo psujących się lub delikatnych przedmiotów w bagażu
podręcznym.
Wyciąg z wykazu przedmiotów zabronionych w bagażu podręcznym:
przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią - przedmioty z ostrym zakończeniem
lub ostrą krawędzią nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała, w tym:
▪ ostrza do maszynek do golenia,
▪ noże o długości ostrza powyżej 6 cm,
▪ nożyczki o długości ostrzy powyżej 6 cm mierzonych od punktu połączenia obrotowego.
Bagaż główny – przysługuje 1 szt. bagażu do 23 kg. Wymiary jednej sztuki bagażu nie powinny
przekroczyć 158 cm (długość + szerokość + wysokość); w przypadku przekroczenia limitów
(zarówno masa jak i wymiary) linie mogą żądać dopłaty.
Uwaga ! Limit bagażu obecnie nie sumuje się, tzn. jeżeli 2 osoby spakują się w 1 walizkę
i jej waga przekroczy limit 23 kg, to trzeba będzie dopłacić za nadbagaż (mimo, że
teoretycznie przysługiwałoby 2 x 23 kg). Linie dopuszczają wagę do 23 kg na 1 bagaż bez
BIURO@VERVINCITRAVEL.COM
CITI HANDLOWY
dopłat.
WWW.VERVINCITRAVEL.COM
Ul.Jagiellońska 21
Tel/fax. 52/ 385 82 22
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W bagażu rejestrowanym nie należy umieszczać:
▪

przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy,

▪

metali szlachetnych, biżuterii,

▪

paszportów, dokumentów tożsamości i innych papierów wartościowych,

▪

urządzeń elektronicznych i przyrządów optycznych (tj. komputery, laptopy, aparaty
fotograficzne, telefony komórkowe, kamery wraz z osprzętem, okulary) oraz lekarstw, kluczy itp.,

▪

przedmiotów, które ze względu na ich cechy i właściwości, w tym rodzaj, wagę, wielkość lub
łatwość psucia, delikatność i kruchość, łatwość stłuczenia lub szczególną wrażliwość nie nadają
się do przewozu,

▪

przedmiotów niebezpiecznych lub szkodliwych, które mogą stwarzać zagrożenie dla samolotu,
osób lub przedmiotów na pokładzie samolotu. Jeżeli mimo zakazu pasażer umieści w bagażu
przedmioty, które nie mogą być w nim przewożone, ich przewóz odbywać się będzie na
odpowiedzialność pasażera.
UWAGA! Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewożone w bagażu rzeczy łatwo tłukące się
i łatwo psujące się oraz za pieniądze, biżuterię i inne przedmioty wartościowe, dokumenty itp.
Przewóz tych przedmiotów odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność pasażera.
Ze względów bezpieczeństwa bagaż podlega kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez Służby
Ochrony Lotniska.
Co należy ze sobą zabrać
Izrael jest krajem rozwiniętym i nowoczesnym, w którym nabyć można wszystko, czego turysta
potrzebuje w trakcie swojego pobytu, włączając w to ubrania, kosmetyki i środki higieny osobistej.
Wybierając się do Izraela w lutym, należy spodziewać się umiarkowanych temperatur, sprzyjających
zwiedzaniu zabytków i miejsc świętych. Prosimy jednak również zabrać ciepłe okrycie oraz parasol
i płaszcz przeciwdeszczowy, gdyż możemy doświadczyć opadów. Prosimy nie zapomnieć
o odpowiednim stroju do odwiedzania miejsc świętych- ubiór zakrywający ramiona i dekolt oraz uda
i kolana. Dobrze jest zabrać ze sobą małą torbę, odpowiednią na jednodniowe wycieczki. Podczas
naszej pielgrzymki planujemy krótki pobyt nad Morzem Martwym, warto zabrać ze sobą strój
kąpielowy (szacowana temp. wody ok. 20 st. C). Krem z filtrem przeciwsłonecznym, nakrycie głowy
chroniące przed ostrym słońcem oraz ciemne okulary są niezbędne niezależnie od pory roku, w której
odwiedza się Izrael. Lekarstwa używane indywidualnie na co dzień, dodatkowo mogą być przydatne
środki przy nadwrażliwości układu pokarmowego, jak. np. węgiel medyczny itp.
BIURO@VERVINCITRAVEL.COM
Proszę
również zabrać kopię dwu stron paszportu ze zdjęciem.
WWW.VERVINCITRAVEL.COM
Tel/fax. 52/ 385 82 22
Prosimy
również zabrać obowiązkową
kom. 664 775 996
NIP 9531747222 / Regon 341231468
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Kwota ta będzie wydana m.in. na bilety wstępów, rejs po Jeziorze Genezaret, taksówki na Górę
Tabor, wstęp na plażę nad Morzem Martwym, zwyczajowe napiwki (kierowca, hotele, bagażowi,
restauracje), opłaty za zestawy słuchawkowe itp.
Zestawy słuchawkowe bardzo podnoszą komfort zwiedzania – będziemy mieli rozdane już
w Polsce i od tej pory aż do zwrotu trzeba ich pilnować (koszt 1 odbiornika to ok. 100 EUR).
Po imprezie trzeba oddać kompletne, ze słuchawką, itp. – jedynie zużyte baterie nie podlegają
zwrotowi. W razie potrzeby pilot będzie miał zapasowe baterie.
Kontrola paszportowa
Po przyjeździe do Izraela podróżujący przechodzą kontrolę bezpieczeństwa. Należy okazać paszport,
ważny co najmniej przez najbliższe 6 miesięcy. Pasażerowie otrzymują kartę przekroczenia granicy
(należy ją zachować, aż do wylotu powrotnego) i udają się do hali odbioru bagażu. Następnie
przechodzą do kontroli celnej i do wyjścia z lotniska.
Cło
Istnieją dwie linie przejścia przez cło, zielona i czerwona. Taki system istnieje na lotnisku Ben
Gurion. Podróżujący, którzy nie mają ze sobą przedmiotów do zadeklarowania, mogą przejść przez
zieloną przestrzeń przy wyjściu z hali przylotów. Towary, których nie trzeba deklarować:
- Ubrania osobiste, buty i kosmetyki – w ilości, którą zwykle można zmieścić w bagażu podręcznym.
- Napoje alkoholowe – do jednego litra napojów wysokoprocentowych i do dwóch litrów wina na osobę
powyżej 17 roku życia
- Prezenty i inne towary niż: napoje alkoholowe, perfumy na alkoholu, tytoń i zestawy telewizyjne,
które kosztują do 200 USD – podlegają decyzji urzędnika w terminalu przylotów, którą podejmuje się
oparciu o posiadaną listę.
- Jedzenie – do 3 kilogramów pod warunkiem, że waga każdego rodzaju pokarmu nie przekracza
jednego kilograma.
- Inne przedmioty – maszyna do pisania, aparat fotograficzny i kamera filmowa (nie obejmuje kamery
wideo), radio, magnetofon, lornetka, biżuteria osobista, instrumenty muzyczne, adapter (gramofon),
wózek dziecięcy, wyposażenie kampingowe lub sportowe, rower i inne podobne artykuły.
Podróżujący, którzy wwożą artykuły, za które należy wpłacić depozyt, muszą przejść przez przestrzeń
czerwoną. Zwrot depozytu otrzymują przy wyjeździe. Podróżujący, którzy posiadają przedmioty nie
wymienione na liście artykułów wolnych od cła lub na liście artykułów, podlegających ocleniu –
muszą także przejść przez czerwoną przestrzeń i zadeklarować te artykuły. W razie wątpliwości
władze celne radzą przejść przez czerwoną przestrzeń. Niezadeklarowanie przedmiotów podlegających
cłu jest przestępstwem, za które podróżny musi zapłacić karę administracyjną, może być oskarżony o
przestępstwo lub jego towary mogą być skonfiskowane. Zabrania się importu do Izraela
następujących przedmiotów bez uzyskanego wcześniej pozwolenia: rośliny, broń palna, surowe
mięso, surowce, fałszywe pieniądze lub dokumenty, noży lub scyzoryków nie przeznaczonych do
BIURO@VERVINCITRAVEL.COM
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użytku
profesjonalnego itp. Ograniczeniami objęty jest również wwóz papierosówCITI
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szt.) i perfum
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ml). Zakazany jest wwóz narkotyków.
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Wizy turystyczne
Podróżujący, zgodnie z warunkami przyznawanej na lotnisku wizy turystycznej, mogą pozostać
w Izraelu przez trzy miesiące od daty przekroczenia granicy. Przejście graniczne do dwóch głównych
miast turystycznych, Betlejem i Jerycho w Autonomii Palestyńskiej jest bezpośrednie, bez
uprzedniego sprawdzania i nie wymaga zezwolenia. Przy wjeździe do i wyjeździe z Izraela miejscowe
służby graniczne przeprowadzają rozmowy na temat celu i charakteru podróży oraz zawartości
bagażu podróżnego. Należy się liczyć ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami. Władze graniczne mogą
odmówić prawa wjazdu do Izraela osobom, co do których może powstać podejrzenie, że faktyczny cel
ich przyjazdu jest inny niż deklarowany, jak również osobom, które przebywały poprzednio w Izraelu
bez ważnej wizy pobytowej. Odmawia się też prawa wjazdu osobom, których krewni przebywają w
Izraelu nielegalnie. Decyzje izraelskich władz granicznych są podejmowane nieodwołalne. Osoba,
której odmówiono wjazdu do Izraela, jest odsyłana do kraju, z którego przybyła, tymi samymi liniami
lotniczymi. Zdarza się, że z przyczyn organizacyjnych nie jest możliwy powrót do kraju w dniu
przylotu, w związku z czym osoby takie są przez izraelskie władze imigracyjne umieszczane w
centrum deportacyjnym na lotnisku na czas niezbędny do zorganizowania ich powrotu do kraju.
Osoby oczekujące na deportację mają prawo do kontaktu telefonicznego z placówką dyplomatycznokonsularną.
Informacje o kraju
Władze izraelskie ustanowiły stolicę państwa w Jerozolimie. Tu mieszczą się niemal wszystkie
instytucje centralne. Natomiast placówki dyplomatyczne i konsularne większości państw mieszczą
się w Tel Awiwie, do którego przyłączono miasto Jaffa, tworząc jednolity administracyjnie zespół
miejski: Tel Awiw-Jaffa , który wraz z sąsiednimi miastami stanowi tzw. Wielki Tel Awiw największą aglomerację Izraela, liczącą ponad 2 mln mieszkańców. Palestyńska Władza Narodowa
kontroluje w ograniczonym zakresie niektóre rejony Zachodniego Brzegu. Dotyczy to w zasadzie
palestyńskich ośrodków miejskich (Hebron, Betlejem, Ramallah, Nablus, Tulkarem, Dżenin, Jerycho)
oraz ich najbliższego sąsiedztwa.
Urządzenia elektryczne
Prąd elektryczny w Izraelu jest na 220 wolt AC, jednofazowy, o częstotliwości 50 Hz. Większość
kontaktów w Izraelu ma trzy otwory na trzy bolce, ale wiele z nich może działać z niektórymi
europejskimi wtyczkami o dwóch bolcach. Elektryczne maszynki do golenia, żelazka podróżne i inne
małe urządzenia mogą wymagać adapterów i/lub transformatorów, które można kupić w Izraelu.
Telefony w nagłych wypadkach
Policja 100
Pogotowie Ratunkowe 101
Straż Pożarna 102
Policja Turystyczna
BIURO@VERVINCITRAVEL.COM
Turyści
mogą również zadzwonić na policję turystyczną pod nr 03-5165382.
WWW.VERVINCITRAVEL.COM
Tel/fax. 52/ 385 82 22
Bezpieczeństwo
i zdrowie
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Stale napięta sytuacja polityczna sprawia, że trzeba bezwzględnie stosować się do wymogów
i zaleceń władz dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa (np. rewizje toreb przy wejściu
do sklepów, restauracji, teatrów, kin, muzeów oraz urzędów administracji rządowej) oraz być
przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wyjeździe z Izraela. Z tego względu na lotnisku
należy być co najmniej 3 godziny przed planowanym wylotem.
Zagrożenie przestępczością kryminalną nie jest wysokie. Z uwagi na zdarzające się kradzieże
kieszonkowe, szczególną ostrożność należy zachować w miejscach zatłoczonych i często
odwiedzanych przez turystów (na plażach, bazarach, w środkach komunikacji). Kradzieże
dokonywane są również przez wyrwanie toreb lub teczek. Z tych względów zaleca się turystom
pozostawianie paszportów w depozycie hotelowym lub u przewodnika i noszenie przy sobie jedynie
kserokopii paszportu.
Izrael jest nowoczesnym, rozwiniętym krajem, gdzie poziom zdrowia i higieny jest taki sam, jak
w krajach zachodnich. Goście przyjeżdżający do Izraela nie są zobowiązani do poddawania się
szczepieniom przed przyjazdem.
W Izraelu można pić wodę z kranu, ale można również znaleźć wszędzie wodę mineralną. Ważne jest
by pamiętać, że trzeba dużo pić, zwłaszcza gdy się dużo chodzi, oraz w upalne dni.
Religia i zwyczaje religijne
Izrael jest krajem wielu religii, choć dominuje judaizm. Normy zwyczajowe nakazują respektowanie
odmiennych rytuałów i sposobów zachowania. Nie należy manifestować swojej odmienności,
szczególnie w czasie świąt religijnych. Turyści zwiedzający miejsca zamieszkiwane przez
ortodoksyjnych wyznawców judaizmu powinni być odpowiednio ubrani (długie spodnie, długie
spódnice, długie rękawy). Nie należy również odwiedzać miejsc kultu, jeśli nie godzą się na to
uczestnicy uroczystości religijnych, ani też fotografować tych osób bez ich zgody. Podobne zasady
dotyczą zachowania w miejscach kultu innych religii – w meczetach i kościołach. Szabat,
lub sobota, to żydowski święty dzień tygodnia.
Szabat zaczyna się w piątek po południu/wieczorem, a kończy w sobotę wieczorem. Wszystkie urzędy
w Izraelu są w szabat zamknięte, podobnie jak większość firm prywatnych, w tym także sklepy.
W większości miast transport publiczny (pociągi i autobusy) nie działa. W świeckich głównie
miastach, jak Tel Awiw, wiele restauracji i kawiarni jest otwartych, ale w całym kraju wiele
restauracji jest zamkniętych.
Wyjazd z Izraela
Pasażerowie mają obowiązek przybyć na lotnisko najpóźniej na 3 godziny przed odlotem. Pasażerów
przybywających na lotnisko obowiązuje najpierw przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Personel
BIURO@VERVINCITRAVEL.COM
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lotniska,
używając nowoczesnego sprzętu, dokonuje kontroli pasażerów i ich bagażu.
Po kontroli
WWW.VERVINCITRAVEL.COM
Ul.Jagiellońska
21 leci.
paszportowej
każdy pasażer powinien się zarejestrować przy stanowisku linii lotniczej,
którą
Tel/fax.
52/
385
82
22
85-950
Bydgoszcz
Następnie, po przekazaniu bagażu otrzyma kartę pokładową z numerem miejsca w samolocie.
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Ubezpieczenie
Podczas pobytu w Izraelu będziecie Państwo ubezpieczeni w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób
przewlekłych do 30 000 EUR, NNW do 4000 EUR, bagaż podróżny do 400 EUR. Obowiązują
warunki ubezpieczenia Axa „Kontynenty”.
Ubezpieczenie – TUiR „Axa” Polisa nr 113663 Tel. +48 22 575 90 80
www.vervincitravel.com/images/dokumenty/AXA-OWU-Kontynenty.pdf (w razie wystąpienia
zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy niezwłocznie powiadomić centrum alarmowe- jest
to niezbędny warunek uzyskania odszkodowania).
Planowane miejsca sprawowania Eucharystii:
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02

Kościół na Górze Błogosławieństw
Kana Galilejska Sanktuarium Pierwszego Cudu Pana Jezusa
Góra Tabor Bazylika Przemienienia Pańskiego
Jerozolima Kaplica Biczowania
Góra Oliwna Bazylika Konania
Beit Sahour
Pole Pasterzy

Przydatne telefony i adresy.
1. Ubezpieczenie – TUiR „Axa” Polisa nr 113663 Tel. +48 22 575 90 80
2. Ambasada Polski w Tel Avivie 16, Soutine St., Tel Aviv 64684 Tel. +97 2 372 53 111
3. Hotele:
18.02 – 21.02.19
Hotel **** Rimonim Nazareth
Hagalil Street, 6026 Nazareth 16000
Tel: +972 4 650 00 00
www.rimonimhotels.com

BIURO@VERVINCITRAVEL.COM
WWW.VERVINCITRAVEL.COM
Tel/fax. 52/ 385 82 22
kom. 664 775 996
NIP 9531747222 / Regon 341231468

21.02 – 25.02.19 Bethlehem
Hotel **** Ararat Bethlehem
153 Beit Sahour Road
Bethlehem Holy Land
Tel. +972 2 274 98 88
www.ararat-hotel.com

CITI HANDLOWY
Ul.Jagiellońska 21
85-950 Bydgoszcz
Nr rachunku: 38 1030 0019 0109 8530 0038 4626

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem 228

Biuro Podróży Tour Operator
VERVINCI TRAVEL
Piotr Werwiński
ul. Słowackiego 1
85-008 Bydgoszcz

Życzymy szczęśliwej i owocnej pielgrzymki !
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