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Hieronder vind je extra informatie van je reis 
 
 

  Verblijf  

We verblijven tijdens deze reis op drie verschillende locaties: 

 Hotel Ceasar Hotel Jerusalem (driepersoonskamer) 

 Astoria Hotel bij het meer van Galilea (driepersoonskamer) 

 Beerotayim Bedoeien tent Negev woestijn 

 

  Vervoer  

 Je vliegt vanaf Amsterdam naar Tel Aviv en weer terug met Transavia. 

 Ter plaatse met airconditioned de luxe bus 

 
Globaal reisprogramma  

Maandag 28 oktober: 

 Welkom in Israël en formaliteiten op luchthaven 

 Naar hotel in Jeruzalem 
 

Dinsdag 29 oktober: 

 Bezoek kamer van het Laatste avondmaal 

 Traditionele graf van Koning David 

 Museum en centrum van de Holocaust; Yad Vashem 

 Kleurrijke voedsel markt Machane Yehuda 

 Uitzicht over Bethlehem 

 Wandeling over de Haas promenade 
 

Woensdag 30 oktober: 

 Wandeling door de Bijbelse oase van Nachal David in Ein Gedi 

 Massada (kabelbaan, huis van Herodus) 

 Ein Bokek 

 Dode zee 
 

Donderdag 31 oktober: 

 Olijfberg (uitzicht over Jeruzalem) 

 Bezoek 3 wijken van Jeruzalem) 

 Gethsemane 

 Wandeling over de stadsmuren van Jeruzalem 

 Klaagmuur 

 Bar Mitsva feest 

 Opgravingen van de David stad (met historisch water systeem uit de tijd van koning Hezkia en de vijver van 
Siloam) 

 Bezoek Graftuin en wandeling over de Via dolorosa 
 

Vrijdag 1 november: 
 Berg van de “Quartantal” 
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 Opgravingen van Jericho 

 Qasr El Yahud (plaats vaar Johannes Jezus doopte) 

 Jordaan vallei (landschap van gebergte van Gilead en Moab) 

 Opgravingen van de hoofdstad van Decapolis 

 Beth Shean 
 

Zaterdag 2 november: 

 Verschillende plaatsen aan het Meer van Galilea 

 Bezoek overblijfsels Magdala 

 Bezoek overblijfsels van de boot uit de tijd van Jezus) 

 Varen op het meer van Galila 

 Bezoek Tabcha 

 Opgravingen van Capernahum 

 Plaats van de bergrede 
 

Zondag 3 november: 

 Dit is uiteraard een rustdag. Er zullen ook twee diensten gehouden worden. 
 

Maandag 4 november: 

 Bezoek Golan hoogvlakte 

 Het “vrede uitzicht punt” bij Kfar Charuv 

 Berg Ben Tal (uitzicht over Syrisch grond gebied) 

 De plaatsen Banias en Ceasarea Philippi 

 Natuurwandeling naar waterval 

 Oostelijke over van het Meer van Galilea (plaats van het wonder van brood en vissen en het wonder van de 
wilde zwijnen 

 

Dinsdag 5 november: 

 Caesarea (o.a. opgravingen uit het NT en luisteren naar de woorden uit het NT). 

 Berg Carmel 

 Negev woestijn 

 Kamelentocht 

 Overnachting in hutjes en aanliggen in de eettent voor het diner 
 

Woensdag 6 november: 

 Bezoek aan Jaffo 

 Terugreis naar Nederland 
 

 

  Reissom  

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

 Heen- en terugreis per vliegtuig 

 Transfer van het vliegveld naar het eerste hotel en transfer naar het vliegveld bij de terugreis 

 Nederlands sprekende gids 

 Alle entreegelden 

 Airconditioned touringcar 

 Halfpension (incl. Lunch op zondag) 

 
Exclusief: 
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 Uitgaven van persoonlijke aard 

 Proviand, lunch, reken op €5,- tot €8,- p.p. per dag, afhankelijk van keuzes van de groep 

 Fooiengeld buschauffeur en gids, ca €60,-  p.p. 

 Optioneel: Tweepersoonskamer toeslag €95 p.p. of eenpersoonskamer toeslag €495,-  p.p. 


