
INFORMACJE PRAKTYCZNE 
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 01.02 – 08.02.2019 

 
UBEZPIECZENIE  
Każdy uczestnik posiada zawarte w cenie ubezpieczenie: kosztów leczenia za granicą (do sumy  
30.000,00 EUR), kosztów ratownictwa (do sumy 6.000,00 EUR), ubezpieczenie bagażu podróżnego (do sumy 2.000,00 
PLN) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków po zakończeniu leczenia w kraju (do wysokości 15.000,00 PLN). 
Zalecamy wykupienie rozszerzenia ubezpieczenia o choroby przewlekłe dla osób, które leczą się już regularnie przed 
wyjazdem. Koszt dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych wynosi 80 PLN/os. za 8 dni. Chęć wykupienia 
takiego ubezpieczenia należy zgłosić w biurze do 7 dni przed wyjazdem - zostanie ono doliczone do ceny pielgrzymki. 
Można także zakupić je we własnym zakresie. 
 
PASZPORT 
Zgodnie z umową o ruchu bezwizowym obywatele Polski legitymujący się paszportem ważnym co najmniej 6 
miesięcy (licząc od daty powrotu z Izraela) mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Izraela bez wizy do 90 dni. 
Wjeżdżając i wyjeżdżając z Izraela należy być przygotowanym na krótką rozmowę z władzami granicznymi dotyczącą 
celu pobytu oraz zawartości bagażu.  
 
LINIE LOTNICZE – RYANAIR 
Przelot będzie realizowany liniami lotniczymi RyanAir na trasie Wrocław – Tel Aviv – Wrocław. Godziny lotów są 
następujące:  
01.02.2019, spotkanie na lotnisku we Wrocławiu o godz. 04.30, wylot o godz. 07.30, przylot do Tel Avivu o godz. 
12.20 czasu lokalnego 
08.02.2019, wylot z Tel Avivu o godz. 13.20, planowane lądowanie we Wrocławiu o godz. 16.25 
 
BAGAŻ 
Każdemu uczestnikowi przysługują 2 sztuki bagażu: 
 
1. Mała torebka podręczna (bez limitów wagowych, max. wymiary 40 x 20 x 25 cm) – małe torebki podróżni mają ze 
sobą przez całą podróż w kabinie pasażerskiej. Zalecamy wszystkim pasażerom zapakowanie do niej wszystkich 
dokumentów, gotówki oraz rzeczy wartościowych, takich jak biżuteria, telefony, aparaty fotograficzne, laptopy i 
przenośne urządzenia elektroniczne. Leki powinny być przewożone także w bagażu podręcznym, w plastikowym, 
przezroczystym woreczku strunowym, w całych blistrach (nie luzem). Pasażerowie przewożący leki w postaci płynnej 
lub wymagające specjalnego podawania (np. insulina) muszą posiadać zaświadczenie lekarskie (z nazwą leku, 
podpisem i pieczątką lekarza). W bagażu podręcznym płyny muszą być przewożone w pojemnikach nie większych niż 
100 ml. Wszystkie płyny powinny być przewożone w jednej, przezroczystej, plastikowej i zamykanej torebce o 
wymiarach do 20cm x 20cm, o łącznej pojemności do jednego litra. W bagażu podręcznym nie wolno przewozić 
ostrych narzędzi (w tym nożyczek, pilników itp.), można natomiast wziąć do niego kanapki i przekąski na czas 
podróży.  
Po odprawie bagażowej można zakupić m.in. wodę i inne napoje w strefie wolnocłowej. 
 
2. Bagaż główny rejestrowany do 20 kg (max. wymiary 119 x 119 x 81 cm) – oddawany przy odprawie bagażowej. W 
bagażu głównym można przewozić płynne kosmetyki o większych pojemnościach oraz narzędzia ostre (np. nożyczki, 
pilniki, korkociągi). Do bagażu głównego można także spakować butelkę/butelki wody mineralnej. 
 
UWAGA: Prosimy o uważne sprawdzenie wagi bagażu przed podróżą oraz pozostawienie zapasu na przywóz 
ewentualnych pamiątek. Opłaty pobierane na lotniskach za nadbagaż są bardzo wysokie (ok. 11 EUR/kg). 
 
BILETY LOTNICZE 
Każdy pasażer musi być odprawiony w biurze w celu uzyskania karty pokładowej. W związku z tym do informacji 
biura należy przekazać dokładne dane: imię, nazwisko, data urodzenia, numer paszportu, pełna data ważności 
paszportu, telefon kontaktowy. UWAGA: Każdy uczestnik musi podróżować z dokumentem, który podaje do 
wiadomości biura. Bilety imienne zostaną wystawione do dn. 15.01.2019. Po wystawieniu biletów każda zmiana 
uczestnika wiąże się z kosztami zmian danych na bilecie (koszty zostaną przedstawione osobie zainteresowanej na 
podstawie kosztów przesłanych z RyanAir – ok. 110 EUR/os.). 
 



ELEKTRYCZNOŚĆ I CZAS 
230V / 50 Hz (Jeruzalem: 220V / 50 Hz). W gniazdkach można swobodnie ładować telefony. 
W stosunku do Polski (czas środkowoeuropejski) różnica wynosi + 1 godzina.  
 
WALUTA 
Waluta w Izraelu to nowy izraelski szekel. W każdym szeklu jest 100 agorot. Banknoty występują w następujących 
nominałach: 20, 50, 100 i 200 NIS; monety w nominałach: 1, 2, 5 i 10 NIS oraz 5, 10 i 50 agorot. 1 szekel to w 
przybliżeniu 1 PLN. Walutę obcą  można wymienić na lotnisku, w bankach, na poczcie, w większości hoteli i w 
licencjonowanych kantorach wymiany walut w dużych miastach. W powszechnym użyciu są dolary amerykańskie 
USD, które warto zabrać ze sobą w drobnych nominałach. Należy uważać, gdyż przy płatności w USD handlujący 
wydają resztę w szeklach. Gotówkę najlepiej wymieniać partiami. Karty kredytowe są powszechnie akceptowane. W 
miastach nie ma problemu ze znalezieniem bankomatu. W miejscach turystycznych najlepiej płacić gotówką za 
zakupione w sklepikach pamiątki. Przy zakupach na bazarach oraz w małych sklepikach ogólnie przyjęte jest 
targowanie się. 
 
STRÓJ 
Przy wejściu do obiektów sakralnych, zarówno w dzielnicach ortodoksyjnych Żydów, jak i w meczetach oraz w 
chrześcijańskich miejscach świętych, obowiązuje odpowiedni strój: zakryte ramiona, dekolt i kolana. Należy także 
pamiętać, aby wziąć ubrania również na ewentualne deszczowe dni i chłodniejsze wieczory: cienką kurtkę, polar. 
 
KUCHNIA 
Kuchnia tego kraju jest bardzo różnorodna, jest pewnym kompromisem pomiędzy kulturą arabską, turecką i 
dalekoazjatycką. W Izraelu dominują potrawy środkowowschodnie, z wybrzeża Morza Śródziemnego, oraz arabskie. 
W hotelach podawane są posiłki w formie bufetu, napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne.  
 
KIESZONKOWE 
Wysokość kieszonkowego zależy oczywiście od ilości zakupu pamiątek, zalecamy wziąć ze sobą ok. 150 USD. Turyści 
zwykle kupują dewocjonalia, oliwę z oliwek, kosmetyki z Morza Martwego, wino z Kany Galilejskiej. Dodatkowo 
dobrze jest zabrać ok. 10-15 USD na luch podczas przerwy w zwiedzaniu. 
 
KLIMAT 
Średnia temperatura w lutym wynosi ok. 20 st. C (ok. 10 stopni w nocy). W programie jest planowany postój na plaży 
Morza Martwego, gdzie panuje swoisty mikroklimat. Radzimy, aby zabrać ze sobą strój kąpielowy oraz ręcznik do 
kąpieli. 
 
ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE 
Do Izraela nie trzeba wcześniej wykonywać żadnych obowiązkowych szczepień. W kraju nie ma też szczególnych 
zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Choć woda z wodociągów miejskich jest zdatna do picia bez przegotowania, 
zalecane jest używanie wody butelkowanej. Na pierwszy dzień można zapakować butelkę wody do bagażu głównego, 
na pozostałe dni można zakupić na miejscu. 
 
DOSTĘP DO INTERNETU 
W zależności od hotelu internet jest darmowy przy recepcji, rzadziej w pokojach lub płatny 
(8–20 ISL/h). 
 
OPŁATY DODATKOWE 
Na miejscu należy wpłacić 50 USD/os. na napiwki przeznaczone dla obsługi hotelowej i przewodnika lokalnego. 
 
NR KONTA DO WPŁAT ZA PIELGRZYMKĘ 
Biuro Podróży Camino Travel 
Idea Bank 66 1950 0001 2006 0002 0772 0001 
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz termin pielgrzymki. 
 
 

Biuro Podroży Camino, ul. Dawida 8/2, 50-527 Wrocław 

tel. 71/ 79 78 622, tel. 71/ 794 89 94 

tel. kom. 535 242 700 


