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Nedenfor kan du se svar på de mest generelle spørgsmål 

om rejser til Israel.  

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, så er vi klar til at 

hjælpe på mail kontakt@felixrejser.dk eller på tlf. 7592 2022 

 

Forberedelse til rejsen 
 

Rejseforsikring 

Da hverken det gule sundhedskort 

eller det blå kort dækker på din 

rejse, er det en betingelse for 

deltagelse på rejsen med Felix 

Rejser, at du har en rejseforsikring, 

der dækker sygdom og 

hjemtransport. Vi anbefaler Gouda 

rejseforsikring. 

Har du valgt et andet 

forsikringsselskab end det vi kan 

tilbyde, bedes du senest 3 uger før 

afrejse oplyse, hvilket selskab du 

har tegnet hos. Hvis du allerede 

har oplyst det, fremgår det af din 

faktura. Husk at tage oplysninger 

om dine forsikringer med på rejsen: 

Kontaktnr. og police nr. samt bevis 

for at din forsikring dækker udgifter 

relateret til Covid-19. 

 

Vaccinationer 

Der kræves ingen særlige 

vaccinationer. Dog bør vaccination 

mod hepatitis og stivkrampe altid 

holdes ved lige. Spørg altid egen 

læge til råds. Bestil tid til en 

eventuel vaccination i god tid inden 

afrejse. På rejse.ssi.dk kan du finde 

mere information. 

 

Medicin med på rejsen 

Pak medicin i håndbagagen. Al 

medicin skal være i original 

emballage. Medbring gerne recept 

- er påkrævet ved medicin, der 

indeholder morfin. 

 

Lider du af en sygdom, der kræver 

indsprøjtninger f.eks. diabetes, så 

medbring en engelsksproget 

erklæring fra lægen. Dette gælder 

også, hvis du medbringer anden 

receptpligtig medicin. 

Hvis du lider af en sygdom, der kan 

give problemer undervejs, bedes du 

venligst diskret gøre rejselederen 

opmærksom herpå. Det er din 

sikkerhed for, at rejselederen 

agerer korrekt, hvis du skulle blive 

utilpas på turen. 

Mange lande kræver 

dokumentation for, at evt. 

medbragt receptpligtig medicin er 

til en selv, og det er derfor vigtigt at 

sørge for at evt. dokumentation for 

dette er i orden. Rejsende kan altid 

kontakte ambassaden, hvis man 

har brug for at medbringe 

receptpligtig medicin til rejsen, og 

er i tvivl om der gælder særlige 

regler. 
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Følgende fremgår af den Israelske 

Ambassades hjemmeside: 

”Almindeligt kendte medikamenter 

i mængder til personligt brug udgør 

normalt ikke et problem ved 

indrejse til Israel”.  

 

Pas 

Det er meget vigtigt, at fornavn og 

efternavn i passet er det samme 

som på fakturaen, fordi navn i pas 

og på flybillet skal stemme 

overens. Kontakt straks Felix 

Rejser, hvis navnene på fakturaen 

ikke stemmer overens med dit pas.  

Vi tager forbehold for eventuelle 

ændringsgebyrer hos billetudsteder 

og flyselskab. 

• Passet skal være gyldigt i 

mindst 6 måneder efter 

hjemkomsten. 

• Medbring en kopi af passet, og 

tag passet med på 

dagsudflugter (opbevar pas og 

kopi hver for sig).  

Medbring altid det blå EU-

sygesikringskort samt det gule 

sundhedskort med oplysninger om 

egen læge 

 

Valuta 

Vi anbefaler, at du medbringer 

israelske shekel (/ILS/NIS), som du 

muligvis kan købe i dit 

pengeinstitut (bestil gerne i god tid, 

eller du kan evt. hæve penge i en 

pengeautomat i Tel Aviv Lufthavn i 

nærheden af bagagebåndet på dit 

Visa-/MasterCard), alternativ 

medbring US-dollars. Du kan bruge 

Visa-kort eller MasterCard til 

betaling mange steder, men du kan 

ikke regne med, at der vil være tid 

til at hæve penge på kortet, når 

gruppen er på udflugter. 

 

Hvor mange penge skal jeg 

medbringe? 

De fleste af vores rejser er med 

halvpension, og derfor skal du som 

minimum budgettere med at købe 

et måltid pr. dag samt drikkevarer. 

Typisk koster et frokostmåltid 

omkring 100 kr. og en sodavand 

kan købes for cirka 15-20 kr. Dertil 

kommer eventuelle souvenirs. 

 

Bagage 

Du får et brev med information om 

den tilladte mængde for netop din 

rejse. 

Din håndbagage må IKKE 

indeholde nogen former for skarpe 

eller spidse genstande som f.eks. 

lommekniv, saks, pincet, 

strikkepinde eller lignende.  

Endvidere gør vi opmærksom på 

reglerne om væsker i 

håndbagagen.  

Væsker eller flydende stoffer i 

håndbagagen skal medbringes i 

beholdere, der maksimalt kan 

rumme 100 ml.  

Du må gerne medbringe mere end 

én beholder med væske, men ikke 

flere end der kan være i én 

genlukkelig plastpose på max. 1 

liter.  
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Du skal selv anskaffe posen, og du 

må kun medbringe én af disse 

poser per person. 

 

Definition på væsker 

•  Væsker som f.eks. vand, juice, 

saft, suppe og sirup 

•  Læbepomade, parfume, 

barbersprit, eau de cologne o. 

lign 

•  Delvist flydende stoffer som 

f.eks. hårshampoo og 

tandpasta. 

•  Olier og cremer f.eks. håndlotion 

eller solcreme 

•  Indholdet i beholdere under tryk, 

f.eks. deodorant, barberskum 

o.l. 

•  Blandinger af faste og flydende 

stoffer f.eks. nutella 

Læs mere på: 

https://www.cph.dk/praktisk/bagag

e/vasker-i-handbagagen eller 

https://www.bll.dk/services/bagage

/regler-for-bagage/ 

Navneskilt 

Medbringes og bæres synligt i 

lufthavnen, så alle hurtigt kan 

kende hinanden. 

 

Hvem skal vi kontakte, hvis der 

sker noget? 

Oplys navn og telefonnummer på 

en person, som vi må kontakte, 

hvis der opstår en nødsituation 

under din rejse. Du kan sende det 

sammen med dit ordrenummer på 

mail til: kontakt@felixrejser.dk eller 

oplyse det på telefon 7592 2022, 

så vi har det senest 1 md. inden 

afrejse. Hvis du allerede har oplyst 

det, fremgår det af din faktura. 

 

Særlige behov 

Det er vigtigt, at du informerer os 

inden afrejse, såfremt du har et 

specielt behov angående kosten. 

På denne måde kan vi forberede 

flyselskab og hoteller i god tid, 

således at du ikke skal tænke på 

netop dette under hele rejsen. Det 

er dog vigtigt at nævne, at vi vil 

forespørge og gøre vores bedste 

for at imødekomme dine behov, 

men at vi ikke kan garantere dette. 

Har du specifikke ønsker til dit 

værelse, eksempelvis etage, 

separate senge, bo nær 

medrejsende, skal du oplyse dette 

ved bestillingen. Vi skal gøre 

opmærksom på, at vi ikke kan 

garantere alle ønsker, men vi vil 

forespørge og gøre vores bedste 

for at imødekomme dit ønske. 
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Praktiske forhold i Israel 
  

Bus på flyrejser 

På rejsemål med fly benytter vi 

lokale busfirmaer. Bussens 

indretning og standard kan variere 

og forekomme lavere end på øvrige 

rejsemål. 

Der kan ikke forventes toilet i 

busserne, men vi holder passende 

pauser undervejs. 

 

Beskyt miljøet og dig selv mod 

fremmede sygdomme - undlad at 

tage fødevarer, planter, frugt, frø 

og andre planteprodukter med fra 

feriestedet til Danmark. For mere 

info, kontakt Felix Rejser. 

 

Drikkevand 

Drikkevandet i Israel kan drikkes, 

men det tilrådes alligevel kun at 

drikke vand fra flaske. I det varme 

klima kan drikkevandet fra hanerne 

give anledning til diarré. Du bør 

drikke 2-3 liter vand dagligt, 

således at du ikke dehydrerer. 

 

Elektricitet 

I Israel benyttes 220 volt, og 

stikkene er de fleste steder 

identiske med danske stik. 

 

Entréer 

Entréer er inklusive med mindre 

andet er nævnt. 

 

 

 

Fotografering 

Når vi besøger hellige steder for de 

tre religioner så vær diskret med 

fotografering. Nogle steder er det 

forbudt - og et sådan forbud skal 

overholdes. Det er ikke tilladt at 

fotografere Grædemuren under 

sabbatten. Det er ikke velset at 

fotografere bedende jøder, 

muslimer eller kristne. Det er heller 

ikke tilladt at fotografere ved 

militære poster, grænseovergange, 

paskontrol og i lufthavnen. Undlad 

at fotografere muslimske kvinder, 

da dette kan volde problemer. Vis 

respekt! 

 

Hygiejne 

Det er en god idé, at medbringe en 

lille pakke vådservietter, 

lommeletter og håndsprit i 

håndbagagen. 

 

Prisniveau i Israel 

Nogenlunde det samme som i 

Danmark.  

Det er normalt at give drikkepenge 

på restauranter og caféer. Du bør 

lægge 10-15 %. Enkelte steder 

lægger de automatisk drikkepenge 

på regningen, og så skal du 

selvfølgelig ikke lægge yderligere. 

Drikkepenge til guide, chauffør og 

personale på hotellet er inkl. i 

rejsens pris. 

 

Påklædning ved de hellige steder 

I kirker og ved andre religiøse 

seværdigheder skal man være 
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sømmeligt påklædt, ingen bare 

skuldre eller ben - dvs. ingen 

shorts, korte skørter eller ærmeløse 

t-shirts/toppe.  

 

Hvis man ønsker at bade i Det 

Døde Hav, kan man med fordel 

medbringe et par badesko og 

håndklæde hjemmefra. 

 

Rygning 

Det er forbudt ved lov at ryge på 

offentlige indendørs steder i Israel 

som f.eks. caféer, restauranter, 

barer m.m. Rygning udendørs er 

tilladt. 

 

Salmebog og Bibel  

Det vil være en god idé at 

medbringe Den danske Salmebog 

og Bibelen, da du får brug for det 

ved andagter, i bussen samt når du 

er på tur rundt i Israel. Det er 

naturligvis frivilligt at være med til 

andagter. 

 

Sikkerhed 

Selvom vi fra tid til anden hører om 

konflikter i nyhederne er 

sikkerheden overalt i top. Man bør 

altid følge regler og anvisninger fra 

politi og militær. Som på alle andre 

rejsemål, bør der udvises 

almindelig forsigtighed, og det 

anbefales at opbevare penge og 

værdier i forreste lomme eller 

pengekat. Desuden bør man holde 

øje med bagage og håndbagage, 

når der pakkes bus. Der er ingen 

grund til at medbringe dyre 

smykker. 

 

Sikkerhedskontrol 

Det er almindeligt med ekstra 

sikkerhedskontrol. Vær forberedt 

på at både du og din taske vil blive 

undersøgt og gennemlyst mange 

gange på denne tur. Dette er med 

til at øge sikkerheden i landet, 

hvilket er i alles interesse. 

 

Sprog 

De to officielle sprog er hebraisk og 

arabisk, men der tales engelsk 

overalt og mange steder også tysk. 

Skiltningen overalt er som regel på 

tre sprog nemlig hebraisk, arabisk 

og engelsk. 

 

Telefoni 

Den internationale landekode for 

Israel er + 972. Det er dyrt at bruge 

mobiltelefon i Israel til at foretage 

og modtage opkald, sende sms 

samt gøre brug af datatrafik – tjek 

evt. med dit mobilselskab om 

dækning og priser i Israel.  

Det kan være en fordel, at slå 

dataroaming fra.  

Mange hoteller har gratis internet. 

 

Vejret i Israel 

Se en gennemsnitlig vejrudsigt eller 

det aktuelle vejr: 

www.mitrejsevejr.dk/l/vejret-israel-

vejrudsigt-temperatur-klima.php 
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