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CHARAKTERISTIKA AKCE 
Izrael nabízí obrovské množství památek a biblických míst starých až šest tisíc let. Svatá země se rozkládá na 
křižovatce tří kontinentů - Afriky, Asie a Evropy. K vidění je pestrá paleta přírodních, kulturních i historických 
aktivit se světovým významem, řada posvátných poutních míst a osm památek zapsaných na Seznamu 
světového dědictví UNESCO. Podmanivý poutní Jeruzalém – město tří hlavních monoteistických náboženství. A 
kdo nebyl u nízko položeného Mrtvého moře, jako by ani nebyl v Izraeli. Vzhledem k pohodovému charakteru 
akce, pořádáme tuto akci ve větší skupince. 

CESTOVNÍ DOKLADY 
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do republiky). Je vhodné 
vzít si s sebou fotokopie dvoustrany pasu s osobními údaji a 1 rezervní fotografii pasového formátu (např. pro 
případ ztráty nebo krádeže pasu). Doporučujeme také zaslat si naskenovanou fotokopii strany pasu s osobními 
údaji na e-mail – budete ji tak mít vždy po ruce. 

VÍZOVÁ POVINNOST 
Při pobytu do tří měsíců za účelem turistiky není pro občany ČR vízum nutné. Při vstupní pasové kontrole 
proběhne pouze bezpečnostní pohovor, jehož průběh vždy záleží na příslušném imigračním úředníkovi. Kladeny 
jsou otázky týkající se účelu, za jakým do Izraele cestujete, předchozích cest, zaměstnání, známých v Izraeli a 
případně i náboženského vyznání. Můžete být také dotázáni, zda jste si zavazadlo balili sami. Pokud nehovoříte 
anglicky (či jiným světovým jazykem), bude Vám přeložen k vyplnění formulář v českém jazyce. Razítka 
některých států v regionu (zejména Sýrie, Libanon nebo Írán) mohou být důvodem k důkladnějšímu pohovoru 
nebo prohlídce osobních věcí. K odepření vstupu však dochází jen v krajním případě.  
 
Po absolvování pasové kontroly Vám bude předána vstupní karta (Izrael již nedává razítko do pasu). Tuto kartu 
pečlivě uschovejte – slouží jako vstupní vízum – nahrazuje razítko v pase.  

CO VZÍT S SEBOU 
Vzhledem k pohodovému charakteru akce je možné cestovat s kufrem nebo cestovní taškou na kolečkách. Dále 
doporučujeme menší batůžek jako příruční zavazadlo, využijeme jej i během aktivit na zájezdu.  
 
Je třeba si uvědomit, že v této zemi navštívíte mnoho svatých míst nejrůznějších náboženství. Proto je nutné 
počítat s patřičným oblečením na těchto místech – délka kalhot (sukní) minimálně pod kolena, zakrytá ramena a 
výstřihy. Platí to jak pro ženy, tak i pro muže. V případě, že na některých místech bude zapotřebí ještě více 
zahalení, průvodce vás na to předem upozorní.    
 
Většinu času strávíte v letním oblečení, ale přibalte i něco teplejšího (mikinu, svetřík) na večer a do 
klimatizovaných prostor. Nezapomeňte na kvalitní bundu, která vás ochrání před větrem a deštěm, deštník nebo 
pláštěnku. Volte pohodlnou sportovní uzavřenou obuv pro celodenní výlety (chození po městě, vykopávkách, 
památkách i v přírodě). Pokud si budete brát sandály, doporučujeme také s pevnou patou. Z dalšího vybavení na 
cestu se hodí pokrývka hlavy, kvalitní sluneční brýle, opalovací krém. 
 
Pro možnost koupání (zejména v Mrtvém moři) nezapomeňte přibalit plavky, ručník a boty do vody (nejlépe 
s pevnou patou). Při vstupu do Mrtvého moře nezapomeňte odložit šperky (hlavně kovové), aby Vám 
nezčernaly. 
 
K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety...) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti 
prachu, vodě, oděru...). Předejte tak jejich případnému poškození. 
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Před vlastním letem je vhodné mít všechny nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, cennosti...) 
v příručním zavazadle, které si berete s sebou do letadla. 

ZDRAVÍ 
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. V tabulce níže jsou uvedena pouze 
nejčastější očkování pro cesty do exotických zemí. Upozorňujeme, že se tento stav může měnit. 

Vakcinaci a užívání léků je potřeba konzultovat s odborným lékařem.  

• Hepatitida A+B Doporučené 

Se žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny.  Jejich síť najdete po 
celé České republice - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Pardubice a další. Adresy a 
kontakty jsou uvedeny na www.ockovacicentrum.cz. Konzultaci můžete absolvovat ZDARMA na základě 
Konzultační karty.  

Mimo tato pracoviště se můžete v BRNĚ obrátit na ambulanci cestovní medicíny MUDr. Vladimír Strakrle, Údolní 
16 (vchodem lékárny do 1.patra), Brno tel. 545 240 743, www.strakrle.com, v PRAZE na Centrum cestovní 
medicíny, Havelská 14, Praha 1, tel. 222 094 121, www.medpharm.cz . 

Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční 
lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže (střevní potíže, bolest, horečka apod.). Nezapomeňte 
před odjezdem navštívit kromě svého lékaře i zubaře. 

POJIŠTĚNÍ 
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah 
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. V ceně zájezdu je zahrnuto základní cestovní pojištění 
BASIC od ERV Evropské pojišťovny a.s., které se vztahuje na úhradu léčebných výloh v zahraničí až do částky 5,4 
mil. Kč, zubní ošetření do 24 000 Kč, fyzioterapii do 120 000 Kč a na službu Euro-Center Prague - aktivní asistenci 
24 hodin denně (zajištění lékařského převozu a repatriace tělesných ostatků do 1 mil. Kč a přivolání opatrovníka 
do 150 000 Kč). 

K základnímu cestovnímu pojištění BASIC lze prostřednictvím naší cestovní kanceláře dále sjednat připojištění 
stornopoplatků, zpoždění či ztráty zavazadel, připojištění na vysokohorskou turistiku, apod.  

• LIVINGSTONE za cenu 990 Kč na 31 dní 
Připojištění na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu, přerušení cesty, trvalé následky úrazu, 
nevyužitá dovolená, odpovědnost za škodu na zdraví a majetku. 

• LIVINGSTONE EXTRA za cenu 1 990 Kč na 31 dní 
Připojištění na pobyt ve výškách nad 3 000 m, na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu, 
přerušení cesty, trvalé následky úrazu, nevyužitou dovolenou, odpovědnost za škodu na zdraví a 
majetku. Součástí tohoto připojištěni jsou rizikové sporty a vysokohorská turistika do 6 000 m. 

• STORNO - pouze ze zdravotních důvodů cestujícího 
Za 2,5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE 
EXTRA nebo 3,5 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max. 
300 000 Kč, spoluúčast 20 %. 

• STORNO PLUS - i z jiných než zdravotních důvodů cestujícího (zdravotní potíže osob blízkých, 
nezaviněné neobdržení víza, rozsáhlé poškození bydliště apod.) 
Za 5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE 
EXTRA nebo 7 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max. 
300 000 Kč, spoluúčast 20 %. 

 

Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete v tištěném katalogu, u pracovníků CK nebo na 
webových stránkách www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni  

http://www.ockovacicentrum.cz/
https://www.livingstone.cz/upload/File/prihlaska-podminky-pojisteni/Konzultacni_karta_Livingstone_19.pdf
http://www.strakrle.com/
http://www.medpharm.cz/
http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
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Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské 
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás 
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck  

VALUTOVÉ VYBAVENÍ 
 

• Izrael: nový izraelský šekel (ILS) 1 USD = cca 3,50 ILS 1 EUR = cca 4,30 ILS 
 
Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/ 
  
Doporučenou měnou jsou USD, ale můžete platit i v EUR. Na některých místech, zejména turistických, je možné 
platit v USD nebo v EUR. V oficiálních obchodech a restauracích také platební kartou. Také je možné vybrat 
šekely přímo z bankomatů, ale ne každý bankomat Vám vydá hotovost, proto doporučujeme mít s sebou i 
hotovost v USD či EUR. 
Na palestinských územích můžete také platit v USD, EUR a šekelech. 
 
Výše kapesného je velmi individuální, záleží především na množství nakoupených suvenýrů, způsobu stravování 
nad rámec programu a výběru fakultativních aktivit. Na výdaje za stravu nad rámec programu, suvenýry 
doporučujeme částku od 300 USD + spropitné pro řidiče a průvodce 60 USD (nebo 50 EUR).  

SPROPITNÉ 
V Izraeli také počítejte se spropitným, které je prakticky pevnou součástí příjmů u mnoha profesí (řidiči, 
průvodci, hotelový personál, číšníci apod.) Spropitné se nedává u rychlého občerstvení. V restauracích 
s obsluhou se předpokládá spropitné cca 10% z ceny. V hotelích je obvyklé nechat pokojské na stolku 1 – 1,5 
USD za noc, také bellboy, který vám pomůže se zavazadlem při nakládání a vykládání zavazadel z a do autobusu 
předpokládá spropitné. 

UBYTOVÁNÍ 
Po dobu zájezdu budeme ubytováni v ubytovacích zařízeních odpovídajících 3* hotelům s polopenzí, ve 
dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 

DOPRAVA 
Po celou dobu akce se budeme přepravovat pronajatým klimatizovaným minibusem. 

STRAVA A NÁPOJE 
V ceně zájezdu je zahrnuta strava formou polopenze (bez nápojů u večeře). V Izraeli je přísně zakázáno vynášet 
jídlo z restaurací (takové chování je nejen neslušné, ale vynesené jídlo vám může být hotelovým personálem 
naúčtováno. Většina restaurací v Izraeli je KOSHER, proto je přísně zakázáno také donášet do jídelen/restaurací 
jakékoliv pokrmy, omáčky, přílohy. 

Ostatní strava není v ceně zájezdu zahrnuta. Denně se budete zastavovat na obědové přestávce v turistických 
restauracích, rychlém občerstvení apod., dle situace. Průvodce zájezdu je nápomocen s výběrem.  

Cena obědů se pohybuje v rozmezí cca 40-60 ILS, káva 8-15 ILS, nealko nápoje 5-10 ILS, pivo 15-20 ILS (čepované 
v restauracích až 40 ILS). 

Izraelská kuchyně je kuchyně, která kombinuje novou tradici židovského státu s chutěmi kuchyně arabské, 
středomořské i asijské. Tato barevná směsice se pojí s náboženskou tradicí jídel košer a zvyků spojených 
s židovskými svátky. Díky prosluněnému a suchému vnitrozemí a také Středozemnímu moři lze v Izraeli získat 
především cizrnu, rajčata, lilek, okurky a různé druhy ovoce, tyto suroviny tvoří základ izraelských jídel. Oblíbené 
pokrmy jsou falafel – smažené kuličky z cizrny, krémový hummus, shawarma - maso opékané na stojanu (kuřecí, 
hovězí nebo jehněčí) doplněné zeleninovým salátem. 

http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck
https://www.oanda.com/currency/converter/
https://ochutnejtesvet.cz/cizrnovy-falafel/
https://ochutnejtesvet.cz/cizrnovy-dip-hummus/
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VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
V Brně: 
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 17.00 hodin 

V Praze: 
Každou středu od 10.30 do 17.30 hodin v prostorách společnosti Orbix/Student Agency, Charles Square Center, 
Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2 
 
Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů, napište či zavolejte si o něj, rádi Vám ho bezplatně zašleme. 


