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Hieronder vind je extra informatie van je reis 
 
 

  Verblijf  

We verblijven tijdens deze reis in meerdere hotels: 

• Rum Hotel Amman  

• Amra palace Petra  

• Raad suite Aqaba  

• Kibbuts kalia  Dode Zee 

• Ceasar Hotel Jerusalem 

• Degania Beth Galilie  
 

  Vervoer  

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

• Ter plaatse met airconditioned de luxe bus 

 
Globaal reisprogramma  

Dinsdag 20 oktober: 

• Welkom in Jordanië en formaliteiten op luchthaven 
• Naar hotel in Amman voor diner en overnachting 

 
Woensdag  21 oktober: 

• Stad Medaba 

• Oosters-orthodoxe Sint Joriskerk 
• Berg Nebo 
• Kloof van Wadi Mujib  

• Diner en overnachting in Petra 
  

Donderdag 22 oktober 

• Bezoek stad Petra onder leiding van een gids 

• Bezoek klooster Ad Dier 

• Hoge Offerplaats 

• Jeep tocht in de woestijn Wadi Ruum 

• Diner en overnachting in Aqaba 

 

Vrijdag 23 oktober 

• Grens over naar Israel 

• Timna vallei 

• Massada 

• Wandeling door de Bijbelse oase van Nachal David in Ein Gedi 

• Wandelen door de Nachal Arugot tot de verborgen waterval 

• Drijven op de Dode Zee 

• Diner en overnachting in Qumran 

 

Zaterdag 24 oktober  

• Olijfberg (uitzicht over Jeruzalem) 

• Bezoek 3 wijken van Jeruzalem) 

• Gethsemane 

• Klaagmuur 

• Bethesda 

• St. Annakerk 

• Bezoek Graftuin en wandeling over de Via dolorosa 
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• Diner en overnachting in Jeruzalem 
Zondag 25 oktober 

• Dit is uiteraard een rustdag (ontbijt is vandaag in begrepen) 

 
Maandag 26 oktober: 

• Museum en centrum van de Holocaust; Yad Vashem 

• Menora 

• Rondrit door de orthodoxe wijk Me’ah She’arim 
• Kleurrijke voedsel markt Machane Yehuda 
• Uitzicht over Bethlehem 

• Diner en overnachting in Jeruzalem 

 
Dinsdag 27 oktober 

• Bezoek doopplaats tegenover Jericho 

• Bezoek opgravingen van de mozaiek vloer van de synagoge van Beth Alpha 

• Zwemmen in Gan Hashlosha 

• Bron van Harod 

• Nazareth village  

• Diner en overnachting in het hotel aan het Meer van Galilea 
 

Woensdag 28 oktober 

• Verschillende plaatsen aan het Meer van Galilea 

• Bezoek Golan hoogvlakte 
• Uitzichtpunt op de berg Bental 

• Berg Hermon (een van de bronnen van de Jordaan) 

• De plaatsen Banias en Ceasarea Philippi 

• Natuurwandeling bij het Bijbels Ceaserea Philippi 

• Overnachting in het hotel aan het Meer van Galilea 
 

Donderdag 29 oktober 

• Bezoek Akko (met zijn ondergrondse kruisvaarderstad 

• Berg Carmel 

• Kust van Ceasarea 

• 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: 

• Uitgaven van persoonlijke aard 

• Proviand, lunch, reken op €8,- tot €10,- p.p. per dag, afhankelijk van keuzes van de groep 

• Fooiengeld buschauffeur en gids, ca €70,-  p.p. 

 


