GELD - RETOUR - GARANTIE
KRIJG UW REISSOM RETOUR BETAALD
Boek met een gerust hart, want krijgt uw bestemming plots een
www.iltours.nl
negatief reisadvies omwille van
COVID-19, dan annuleert Jerusalem
Today reizen uw Israëlreis en krijgt u uw betaald geldbedrag
volledig terug. Wij werken absoluut niet met vouchers.
Meer kunt u lezen in de Jerusalem Today reizen voorwaarden.

4 januari 2021
Nieuwste bericht van onze touroperator
vanuit Tel Aviv—Israël

Persoonlijke nieuwjaarsgroet van Herman Aldenkamp/Jerusalem Today reizen
Beste reisgenoten,
Terwijl we vooruitkijken door ogen van geloof, wensen wij u een gezegend en vruchtbaar 2021!
Gelukkig nieuwjaar
Licht aan het einde van de tunnel?
Israël leidt momenteel de wereld in zijn vaccinatiecampagne met inmiddels meer dan 800.000
mensen gevaccineerd op een bevolking van ongeveer 9 miljoen!
Met elke dag die voorbijgaat, lijkt de weg voorwaarts duidelijker, en er worden plannen besproken
over hoe en wanneer het land weer open moet gaan voor toerisme.
Met de vaccinatiecampagne onderweg, wordt verwacht dat de meeste van de risicovolle en
relevante populaties tegen eind maart 2021 zullen zijn gevaccineerd, en we verwachten een
versoepeling van de beperkingen en de geleidelijke openstelling van de Israëlische grenzen.
Groene landen (waar lage besmettingsniveaus worden gerapporteerd) zullen uiteraard als eerste
worden toegelaten.
Inkomende groepen worden voor aankomst aangegeven en goedgekeurd door het Ministerie
van Toerisme, waarbij onze touroperator in Israël relevante informatie verstrekt.
We verwachten dat er meer details naar voren zullen komen naarmate we verder gaan, en we
zullen u op de hoogte houden naarmate de tijd verstrijkt.
Ons uiteindelijke doel is om toegangstoestemming te krijgen voor onze reisgenoten, ongeacht de
status van het land als rood of groen, onderhevig aan overheidsvoorschriften.
Houd er rekening mee, dat naarmate de hoop stijgt en mensen hun reisplannen vernieuwen,
hotelkamers snel vol raken. Daarom raden we aan om zo snel mogelijk plannen met ons te maken
om uw hotelreservering veilig te stellen en uw diensten te boeken.

Zéker nu al voor het jaar 2022
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor eventuele verduidelijkingen, vragen of
verzoeken bij het plannen van uw reis naar Israël.

Confidence in travelling and touring to Israël
is een geregistreerde handelsnaam

