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Bericht van onze touroperator uit Israël                                      1-7-2021 

Zoals verwacht en gebeden, zijn we blij u vandaag te kunnen melden dat de Israëlische 
autoriteiten de verschillende voorschriften met betrekking tot de toegang van internationale 
bezoekers geleidelijk blijven opheffen. Nu het pilotprogramma eind juni 2021 zijn einde 
nadert, zijn we ervan verzekerd en formeel aangekondigd dat er binnen enkele weken een 
veel verbeterde toegangsprocedure wordt gewaarborgd en formeel wordt aangekondigd. Blijf 
op de hoogte. 

De hieronder beschreven details zijn "geschoolde beoordelingen" door de Incoming Tour 
Operators Association in Israël” en zijn gebaseerd op lopende gesprekken en 
onderhandelingen met de relevante autoriteiten. Een formele en definitieve update zal zo 
snel mogelijk worden gepubliceerd. 

1. Vanaf juli 2021 mogen bezoekers en toeristen uit landen die zijn gevaccineerd met 
vaccins die zijn goedgekeurd door de Verenigde Staten en de Europese Unie Israël 
binnenkomen (ongeveer 45 landen, exacte lijst is nog niet gepubliceerd). 

2. Toeristen uit deze goedgekeurde landen (Amerikaanse en EU-vaccins) moeten voor 
aankomst een gezondheidsverklaring invullen, een gevaccineerd certificaat scannen 
en tot 72 uur voor aankomst een negatieve PCR-test ondergaan. 

3. Toeristen uit deze goedgekeurde landen (Amerikaanse en EU-vaccins) moeten bij 
aankomst op de luchthaven Ben Gurion een PCR-test ondergaan (geen serologische 
test vereist). 

4. Degenen die van het virus zijn hersteld, kunnen de toegang worden geweigerd of bij 
aankomst toegang krijgen onder voorbehoud van een serologische (vingerprik)test. 
(Definitieve beslissing is in behandeling). 

5. Toeristen van bestemmingen die niet zijn ingeënt met Amerikaanse en EU-vaccins 
krijgen toegang onder voorbehoud van een serologische test. (Nog niet definitief). 

6. Voor de vereiste personen is het de bedoeling dat een serologische test (vingerprik) 
samen met de PCR-test op de luchthaven Ben Gurion op hetzelfde station wordt 
uitgevoerd. 

7. Toeristen uit "rode" landen (een lijst die elke twee weken wordt bijgewerkt en 
momenteel niet beschikbaar is) mogen niet naar binnen, ongeacht de 
vaccinatiestatus. 

8. Het geplande overzicht is voor zowel groepen als individuele toeristen. 
9. Landovergangen: Jordanië heeft officieel aangekondigd dat hun grensovergangen in 

juli zullen worden geopend, maar het ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet 
overwogen of besloten om de overdracht van reisgroepen van Jordanië naar Israël 
goed te keuren. Tot nader order mogen groepen niet via grensovergangen vanaf 
Jordanië naar binnen. 

Vergeet niet dat het bovenstaande alleen betrouwbare geschatte details zijn, geen formele 
aankondigingen. Blijf op de hoogte van onze komende reisverslagen en neem contact op. 

met vriendelijke groet en SHALOM                                                              ברוך השם   Baroech Hashem 

Herman Aldenkamp              06 10234991 
Gerda    Brons - Aldenkamp 06 13708573 
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