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Beutazási előírások: 
Az útlevélnek az országból történő kiutazás után még min. 6 hónapig érvényesnek kell lennie. A 
repülőtéren az induláskor és a hazautazáskor is nagyon részletes, alapos biztonsági ellenőrzésnek vetik 
alá az utazókat és csomagjaikat, ezért indulás előtt 3 órával már a repülőtéren kell lenni! 
Érvényes útlevelét kérjük mindenki hozza magával! 
Izraelbe kést a kofferban sem ajánlott vinni! 
Az El Al-nál a feladott csomag 23 kg lehet, ezen kívül egy kis kézipoggyász felvihető. 

 
Időeltolódás: +1 óra (Budapesten 12.00 óra, Izraelben 13.00 óra) 
 
Éghajlat, öltözködés: 
Tel Aviv, Jeruzsálem környékére a száraz, földközi-tengeri éghajlat jellemző. A tavaszi és az őszi 
hónapokban az éghajlat nagyon kellemes nem túl meleg. Az átlagos napi középhőmérséklet 20-23 Co.  
(februárban kellemes tavaszi az idő, 15-18 Co) A Holt-tenger és Eilat vidékére már inkább a sivatagi 
klíma a jellemző: száraz forró nappalok, hűvös éjszakák. Itt az átlagos napi középhőmérséklet 35 Co, a 
víz hőmérséklete 24-26 Co. Laza, kényelmes pamutruházat, estére könnyű kardigán, pulóver, a 
kirándulások, körutazás idejére kényelmes, zárt cipő használata ajánlott. A szent helyek 
meglátogatásakor gondolni kell a megfelelő öltözetre: kivágott, ujjatlan blúzok, miniszoknya, rövid 
nadrág mellőzendő! 
 
Fényképezés, film: 
Hidak, kikötők, repülőterek és katonai létesítmények fotózása tilos! Tapintatos fotós nem készít 
felvételt vallásos ortodox zsidókról, arabokról (különösen nőkről)! Ajánlatos elegendő mennyiségű 
filmet vinni, mert az Izraelben nagyon drága. Videokamerát az országba érkezéskor be kell jelenteni, be 
kell mutatni! 
 
Étkezés, konyha: 
Az izraeli konyha ízletes, változatos. Fő jellemzői a zöldségek, tejtermékek, saláták. A szállodákra a 
kóser konyha jellemzői: sertéshúst egyáltalán nem szolgálnak fel, rendelni tapintatlanság. A sertéshúst, 
uszony és pikkely nélküli halakat (pl. rák) tisztátalannak tartják, ezért ilyen ételeket nem is készítenek 
és nem is esznek. Az éttermekben a hús-és tejtermékeket elkülönítve tálalják. Az izraeli reggelik 
nagyon gazdagok: kitűnő sajtokat, túrókészítményeket, tojást, zöldségeket szolgálnak fel, felvágottat, 
húsféleséget nem! 
 
Vasárnapok, pihenőnapok: 
A heti rendes pihenőnap (a sabbat) Izraelben péntek napnyugtától szombat napnyugtáig tart. 
Intézmények, irodák, üzletek, nyilvános létesítmények zárva vannak. 
 
Borravaló:  
A szállodákban, éttermekben általában 10-15 % borravaló a szokásos. 
 
Nyelv: 
Az ország hivatalos nyelve a héber, az arab vidékeken az arab. Az üzleti életben, szállodákban, 
üzletekben majdnem mindenki beszél angolul, franciául, néhol németül. 
 
Devizaelőírások: 
Az ország pénzneme a Shekel. Shekel valamint egyéb valuta bevitele az országban nem korlátozott, az 
országból viszont maximum 500 USD értékű Shekelt lehet kivinni. Az üzletek nagy részében dollárral is 
lehet fizetni, ezért az átváltás nagy tételben nem szükséges. Kis címletű USD bankjegyeket vitele 
célszerű. 2016. januári árfolyam: 1 USD= 290 Ft, 1 EURO=315 Ft, 1USD = 4 Shekel. 

 


