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Israelreis 20 maart – 29 maart 2019 

Reisleiding: Anneke van der Meulen, Gids: Helene. 

Dag 1- Vrijdag 20 maart 
Aankomst op de luchthaven van Ben Gurion. Gids Helene wacht ons daar op. We 

maken een rit per touringcar door de Negev woestijn naar Eilat. Overnachting in 
kibbutz Eilot.  

 
Dag 2- Zaterdag 21 maart 
We bezoeken het Timna park met de kopermijnen van koning Salomo. De rest van de 

middag vrij: strand en boulevard, het onderwater observatorium, Coral beach, bekend 

van het zwemmen met dolfijnen, snorkelen, bootje varen op de Rode Zee etc. Met de bus 

gaan we terug naar de kibbutz voor diner en overnachting. 

Dag 3- Zondag 22 maart  
We rijden door de Negev woestijn en bezoeken de Ramonkrater zo'n 85 km ten zuiden 

van de stad Beersheba. Het is de grootste erosiekrater ter wereld; het uitzicht is 
adembenemend!  Ein Avdat is een kloof in de Negev-woestijn van Israël, ten zuiden van 

kibbutz Sde Boker. Talrijke bronnen bij de zuidelijke opening van de kloof lopen leeg in 

diepe poelen in een reeks watervallen. Overnachting in de Negev, kibbutz Kramim.  

 
Dag 4- Maandag 23 maart 
We trekken naar de grens met Gaza en ontmoeten daar (indien de situatie aan de grens 

dit toelaat) de soldaten die daar patrouileren. Vanaf een uitkijkpunt zien we Gaza liggen 

achter een stuk niemandsland. Aan Israelische kant staat een symbolische “muur van 

vrede” en een windorgel. We bezoeken Sderot, de plaats die bekend staat om de vele 

schuilkelders. Vanaf kibbutz Yad Mordechai hebben we uitzicht over het gebied waar 

tijdens de onafhankelijkheids-oorlog in 1945 hard is gevochten. Diner en overnachting in 

oost Jeruzalem. 

 

Dag 5- Dinsdag 24 maart 
De bus zet ons boven op de Olijfberg af. Vandaag bezoeken we de oude stad. Vanaf de 

Olijfberg, vanwaar we een prachtig uitzicht hebben over de stad, dalen we te voet af 

door het Kidondal. Op onze wandeling bezoeken we een aantal Bijbelse plaatsen uit het 

nieuwe Testament.  

Dag 6- Woensdag 25 maart 
Vandaag rijden we naar het nieuwe gedeelte van Jeruzalem voor een bezoek aan het 

holocaust museum Yad Vashem. We hebben een gesprek met overlevende(n) van de 

Holocaust. We gaan door de checkpoint naar Bethlehem. We bezoeken een Palestijnse 

nederzetting en ontmoeten Daoud Nassar, een Palestijnse christen. Zijn motto is “we 
refuse to be enemies”.  

Dag 7- Donderdag 26 maart 
We laten Jeruzalem achter ons en rijden naar Galilea via Jericho, de oudste stad op 

aarde. Jericho ligt op de westelijke Jordaanoever. We hebben een ontmoeting met Tass 

Saada. Hij bekeerde zich van moslim tot christen en geeft nu leiding aan de organisatie 

“Seeds of hope”. Hij vertelt over de uitdagingen waar hij voor staat. In het “park of 

Peace”, vlak aan de Jordaanse grens krijgen we een rondleiding door een plaatselijke 

gids. Diner en overnachting in Kibbutz Shaar Hagolan. 
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Dag 8- Vrijdag 27 maart  
Vandaag maken we een rondrit over de Golan hoogvlakte en kijken we uit over Syrie en 

Libanon. We maken een wandeling door het DAN natuurreservaat en  bezoeken een 

aantal orthodoxe synagoges in Tsfat. We krijgen uitleg over het Jodendom. Diner en 

overnachting Kibbutz Shaar-Hagolan. 

 

 

Dag 9- Zaterdag 28 maart 
We bezoeken verschillende Bijbelse plaatsen rondom het meer van Galilea. Daarna rijden 

we naar de kustplaats Caesarea. Een wandeling over het archeologisch park met het 

oude amphiteater en hippodroom is zeer indrukwekkend. Diner en overnachting in 

Netanyia.  

 

Dag 10- Zondag 29 maart 
Terugvlucht naar Nederland.   

 
 

Prijs op basis van een 2 persoonskamer  

15 – 19 deelnemers  € 2094,00  
20 – 24 deelnemers  € 1845,00  
25 – 29 deelnemers  € 1766,00  

 

  

Inbegrepen in de reissom 

 Heenreis Amsterdam –Ben Gurion – Amsterdam  
 Ruimbagage  

 Luchthavenbelastingen / brandstoftoeslag 
 Accomodaties op basis van halfpension (ontbijt en diner) 

 Vervoer per luxe touringcar  
 Entree gelden volgens het programma 
 Nederlands sprekende Israelische gids  

 Informatiebijeenkomst voorafgaand aan de reis. 

 

Niet inbegrepen in de reissom 

 Lunches 

 Drankjes tijdens de maaltijden - en persoonlijke uitgaven 
 Reis – en annuleringsverzekering 
 Fooiengeld €  80,- pp. Fooi is een vast deel van het loon in Israel-  

- Gids(en), chauffeur, personeel hotels, sprekers  -   

 Bijdrage Stichting Garantiefonds € 15,- per boeking 
 Toeslag administratiekosten € 25,-per boeking 

 Toeslag 1 persoonskamer € 430,- 
 Eventuele vluchttoeslag 

 

Uw paspoort dient 6 maanden na terugkomst uit Israel nog geldig te  zijn! 


