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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ  
 

 

Dokumenty: Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. Paszport nie może 
zawierać pieczątek libańskich i syryjskich. 
 
 
Przy wjeździe (czasem również przy wyjeździe) z Izraela, izraelskie służby graniczne 
przeprowadzają krótkie rozmowy na temat celu i charakteru podróży. Może się również zdarzyć, że 
zostaną Państwo poproszeni o otwarcie bagażu. Służba graniczna ma prawo przeszukać bagaż.  
Władze graniczne mogą odmówić prawa wjazdu do Izraela osobom, co do których powzięły 
podejrzenia, że faktyczny cel ich przyjazdu jest inny niż deklarowany, jak również osobom, które 
przebywały poprzednio w Izraelu bez ważnej wizy pobytowej. Nie są również wpuszczane osoby, 
których krewni przebywają w Izraelu nielegalnie.  
 

Przepisy celne: Do Izraela turysta może wwieźć w gotówce środki finansowe w dowolnej walucie. 
Wartość dopuszczalnej do wwozu i wywozu kwoty nie może przekroczyć 80 000 szekli (ok. 18 000 
USD). Restrykcyjne przepisy fitosanitarne zakazują wwozu żywności, roślin i chemikaliów. Ponadto 
zakazuje się wwozu stylizowanych monet, matryc do ich produkcji oraz urządzeń i automatów do 
gier hazardowych. Ograniczeniami objęty jest również wwóz napojów alkoholowych (o zawartości 
alkoholu poniżej 40% - do 2 l, powyżej 40% - 1 l), papierosów (400 szt.) i perfum (250 ml). 
Zakazany jest wwóz substancji narkotycznych.  
 

Pieniądze: Walutą jest szekel (ILS), który dzieli się na 100 agorot. W obiegu znajdują się banknoty 
o nominałach 5, 10 i 50 ILS, oraz monety o wartościach 0.5, 1 ILS i 1, 5, 10 agorot. 
Za jednego dolara dostaniemy w kantorze ok. 3,40 szekli. 
W przeliczeniu na złotówki 1 ILS = 1,1 PLN 
W większości miejsc można płacić w dolarach ale przelicznik może nie być korzystny. Reszta 
zazwyczaj będzie wydana w szeklach. 
 

Karty kredytowe honoruje się w większych restauracjach, sklepach i hotelach. Sieć bankomatów 
jest rozbudowana- jest to drogi sposób wymiany pieniędzy, ze względu na wysokie prowizje.   
 

Praktycznie we wszystkich sklepach i punktach usługowych można płacić dolarami. Reszta zostanie 
wydana w szeklach. Nie ma więc potrzeby wymieniania waluty. Z tego powodu radzimy zabierać ze 
sobą dolary o niewielkich nominałach, aby uniknąć później zbędnego rozmieniania ich na walutę 
izraelską. 
 

Przykładowe ceny: butelka wody 1,5 l. 5- 10 ILS, sok 0,2 l 5 -8 ILS, puszka coli 5 ILS, piwo 15- 20 
ILS, falafel 15- 20 ILS, kawa 10 ILS, butelka wina 30 ILS, obiad w restauracji od 80 ILS 
 

Telefony: Osoby posiadające roaming  w telefonach komórkowych, mogą bez kłopotu dzwonić z 
Izraela. Trzeba się jednak liczyć z bardzo wysokimi opłatami za rozmowy. Orientacyjnie minuta 
rozmowy z telefonu komórkowego do innego kraju kosztuje około 4 USD.  
 

Napięcie w sieci: 230 V, gniazdka takie same jak w Polsce. 
 
Klimat – Pogoda: Specyficzne ukształtowanie geograficzne Izraela powoduje w różnych częściach 
kraju znaczne różnice klimatyczne: klimat śródziemnomorski - strefa przybrzeżna; umiarkowany - 
płaskowyż; tropikalny - zapadlisko Jordanu. 
Charakterystyczne jest krótkie trwanie zmierzchu, po zachodzie słońca prawie od razu zapada noc. 
 

Nie wymaga się szczepień ochronnych. Nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-
epidemiologiczne. Należy przestrzegać elementarnych zasad higieny. Choć woda z wodociągów 
miejskich jest zdatna do picia bez przegotowania, do konsumpcji zalecane jest używanie wody 
butelkowanej.  
 

Religia i obyczaje: Izrael jest krajem wielu religii, choć dominującą rolę odgrywa judaizm. 
Niepisane 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 
nosić odpowiedni strój (długie spodnie, długie spódnice, długie rękawy). Nie należy również 
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odwiedzać miejsc kultu bez aprobaty osób uczestniczących w uroczystościach religijnych ani też 
fotografować tych osób bez ich zgody. Podobne zasady dotyczą zachowania w miejscach kultu 
innych religii- w meczetach i kościołach. 
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