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Confidence in travelling and touring to Israël 

 
 “Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. U kunt de voorwaarden vinden op 

www.sgr.nl/garantieregeling   Op verzoek stuurt SGR deze voorwaarden kosteloos toe.” 

 
 

 

Jerusalem 

today  REIZEN 

 

 
 
 

Jongerenreizen SPORTIEF 

 

River Kajakken                                                                               prijs op aanvraag 

 

 

 
 

Ga met ons mee op een magisch rivier-avontuur, comfortabel raften door en onder het rivier gebladerte,            de 
prachtig heldere Hatzbani stroomversnelling, Banias stroomversnelling komen samen uit op de Jordaan, waar 
ons rafting avontuur verder gaat…… 
 

River Kajakken (Standard route) 
Duur: Ca. 1uur en 15 minuten 

Optie A: Raft, gedeeld met maximaal zes personen 
Optie B: Een kajak voor twee (als river omstandigheden dit toelaten) 
Leeftijd: vanaf 5 jaar en ouder (afhankelijk van dagelijkse rivier-omstandigheden) 
 

Snelheid Kajakken (Lange Route) 
Een ervaring duurt 2,5 uur, een tocht waar de adrealine door je lichaam stroomt.  Een schilderachtige, klassieke 
tocht door de mystieke schoonheid van Galilea. 
Duur: Ca. 2uur en 30 minuten       

Optie A: Raft, gedeeld met maximaal zes personen 
Optie B: Een kajak voor twee (als river omstandigheden dit toelaten) 
Leeftijd: afhankelijk van dagelijkse rivier-omstandigheden 
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JerusaLAND Tour                                                                      prijs op aanvraag 

Elke woensdag tussen september en juni  

 

Wandel in de voetsporen van de 

geschiedenis en volgt een spoor van Tel 

Aviv naar Jerusalem passeren door sites 

uit de tijd van de Bijbel, door de 

geschiedenis tot vandaag. 

 

De JerusaLAND Begeleide tocht naar Jerusalem is een unieke ervaring. Deze begeleide driedaagse kalme 

wandeling beslaat uit 60 km en 3000 jaar geschiedenis langs een parcours van de hellingen van de heuvels van 

Judea naar de Oude Stad van Jerusalem. 

 De tocht bestaat uit een deel van de Israël-parcours, evenals de Jerusalem trail, beginnend bij Tel Azeka. Dat is 

de plaats van het beroemde duel tussen David en Goliath en afwerking op de muren van Jerusalem, de heilige 

stad voor alle drie monotheïstische godsdiensten. De tocht omvat een tunnel van de tijd als een slalom door 

plaatsen die worden genoemd in het Oude en Nieuwe Testament, getuige van het eerste fort uit tijd van Koning 

David, een wandeling langs een Romeinse weg en het zien van wijn en olijfolie persen uit de periode van de 

tweede tempel, een Byzantijnse kerk en kruisvaarders villa.  

Accommodatie vindt plaats op uitstekende campings waar de deelnemers zullen genieten van muziek en zang 

rond een kampvuur. 

 

De Tours vertrekken vanaf Tel Aviv, elke woensdag tussen juni en september ,voorwaarde dat er minimaal 8 

deelnemers aan de  tocht deelnemen. 
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Buiten In Israël - Hiking Tour                                                   prijs op aanvraag 

12 dagen Tour  

 

 
Onze wandeling van Israël leidt u 
het land rond en omvat wandelingen 
en trektochten door de 
verbazingwekkende schoonheid van 
de natuur. Op deze rondleiding 
krijgt u wandelingen door de paden 
van de geschiedenis.

Voel de geschiedenis van Israël onder je voeten 

Aanbevolen programma voor pre-georganiseerde groepen 

Dag 1 - Aankomst-Jaffa , Tel Aviv 

Aankomst op Ben Gurion Airport, Tel Aviv in de late namiddag. Speciale gidsen zullen u helpen door de douane 

en helpt u aan boord een airconditioned touringcar, die rijdt u door het oude Jaffa , waar Peter heeft zijn visie op 

het dak van Simon huis de Tanners '. Aan uw rechterhand vindt u de prachtige vlakten van Sharon te zien en aan 

uw linkerhand de zon net beginnen te stellen over de blauwe Middellandse Zee. Inchecken in Hotel voor diner en 

overnachting.  

DAG 2 - Ceasarea , Mt. Carmel, Rosh Hanikra , Peki'in , Mt.Meron, Naftali Bergen, Kibbutz Na het ontbijt 

reizen naar het noorden langs de blauwe Middellandse Zee naar Ceasarea , een oude mediterrane stad 

halverwege tussen Tel Aviv en Haifa, met veel ruïnes waarvan de meeste dateren uit de Crusader periode . 

Prominent onder deze zijn de Hippodroom, de Crusader stad, en het Romeinse amfitheater . Loop door het 

Romeinse Colosseum, bezoek de Crusader stad, klauteren op een jaar oude Romeinse aquaduct 2000. 

Doorgaan Noord naar de top van Mt. Carmel, waar je leert van Elia's ervaring met de profeten van Baäl. Rijden 

naar Rosh Hanikra . De golven aan de voet van de klif hebben labyrintische grotten uitgehouwen in de witte kliffen 

die uitsteken in de zee, genaamd de Ladders van Tyrus . Een kabelbaan brengt u vanaf de top van de kliffen naar 

de fascinerende grotten hieronder. Vervolgens gaan we het binnenland in richting de regio van Galilea, rijden 

langs Peki'in een Arabische Villate met enkele joodse gezinnen die beweren te hebben er voortdurend gewoond 

2000 years.-stoppen bij Mt.Meron, 4000 meter boven de zeespiegel en de hoogste top in Galilea.  
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Na het beklimmen van de steile pad naar de ruïnes van een oude synagoge daalt u af naar de donkere grot waar 

Israëls meest beroemde rabbi Hillel de Oudere wordt begraven. Vanaf daar klimmen voor twee mijl op een steile 

rotsachtige pad naar de "Troon van de Messias", waar oude Joden geloofden de Messias zou verschijnen en 

Elizah , zijn voorganger zou zijn trompet te blazen om de bevrijding van Israël inluiden. U zult de spannende dag 

afsluiten met het rijden van de steile afdaling en rijden noordwaarts naar de Naftali Mountains naar een kibboets, 

voor diner en overnachting.  

 

DAG 3 - Good Fence, Tel Dan, Banias , Tel Fachar , Nimrod Castle, Golan Heights, Birkat Ram , Gamla , 

Kursi , Kapernaüm , Tabgha , Mount of Beatitudes Na het ontbijt rijden we naar de GOOD hek op de Libanese 

grens. Vist TEL DAN Nature Reserve. Ga verder naar Banias ( CAESAREA Phillipi ) een van de belangrijkste 

bronnen van de rivier de Jordaan, die door weelderige bossen en eindigt in een brede lagune in de schaduw van 

de berg loopt Hermon . Het was hier dat Philip, de zoon van Herodes, vestigde de stad door de naam van 

Caesarea Filippi en de stad wordt in het Nieuwe Testament en de Talmoed genoemd. Bezoek TEL FACHAR en 

vervolgens naar NIMROD CASTLE. Rijden de GOLAN HEIGHTS, de site van hevige gevechten tussen Israël en 

Syrië in 1967 en 1973, en vervolgens een bezoek Birkat RAM een natuurlijk zwembad aan de noordelijke Golan 

Heights met water bronnen van zowel ondergrondse stroming en regenwater. Legende beweert een verband 

tussen het zwembad en de bronnen van de Banias lente en het zwembad dient als reservoir voor nederzettingen 

in het gebied. Bezoek GAMLA , de eerste buitenpost tijdens de Joodse opstand tegen Rome te vallen. Geniet van 

een twee mijl, ronde reis wandeling naar ruïnes van de stad en de vesting. Een gemakkelijke afdaling en een 

verkwikkende klim terug. Blijven CAPERNAUM aan de noordwestelijke oever van de zee van Galilea, waar Jezus 

begon zijn prediking carrière. De stad is ook bekend tijdens de Tweede Tempel, Romeinse en Byzantijnse 

periode. Bezoek Tabgha site van het Mirakel van het voeden van de 5000. Rijden naar de MT. van de 

Zaligsprekingen terrein van Jezus Bergrede. Checken in Kibbuts voor diner en overnachting.  

 

DAG 4 -. Mt Arbel , Boat Ride, Cana, Nazareth, Megiddo , Beit Shean ., Jordan River Vroege ochtend bezoek 

MT. ARBEL met zijn halve mijl wandeling naar de top. Terug naar het hotel voor het ontbijt. Na het ontbijt neem 

een boottocht over de Cea van Galilea. Vist CANA de site van het Mirakel van de Wijn. Blijven NAZARETH, 

traditionele plaats van de Annunciatie en de jeugd thuis van Jezus. Blijven Meggido , Kanaänitische stad waarvan 

koning werd gedood door Joshua. Zie het water tunnel uit de tijd van Salomo. Ga verder naar Beit Shean 

opgegraven oude stad met zijn ruïnes van Romeinse amfitheater en colosseum . Rijden naar de rivier de 

Jordaan, waar een deel van de groep zal worden gedoopt. Terug naar Kibbutz voor diner en overnachting . 
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Dag 5 - Belvoir, Jordaanvallei, Jericho, Qumran , de Dode Zee Before Dawn verzamelen zich op het strand 

om de zonsopgang boven het kijken Golan Heights. Terug naar het hotel voor het ontbijt. Na het ontbijt, 2000 jaar 

terug in de tijd te reizen naar het zuiden gereden door de Jordaanvallei tot hoge bergen naar de oude 

kruisvaarders kasteel van Belvoir. Ontdek het kasteel. Verder zuidwaarts met elke mijl vertellen van een 

Bijbelverhaal op weg naar KLOOSTER VAN DE VERLEIDING, QUARANTAL . Dichtbij, Jezus 40 dagen in de 

woestijn doorgebracht nadat hij werd verleid door Satan. Lopen de steile gemakkelijke weg naar het klooster voor 

een bezoek klim dan boven het gebouw voor een spectaculair uitzicht van Jericho, de Jordaanvallei en de Dode 

Zee. Na de lunch richting het zuiden langs de mooie Dode Zee naar de grotten van QUMRAN waar de Dode Zee 

boekrollen werden ontdekt. Verder zuidwaarts langs grote zoutlagen naar de Dode Zee. Voor het diner is er tijd 

voor een snelle duik. . Diner en overnachting in hotel aan de Dode Zee  

DAG 6 - Wadi Arugot , Ein Gedi Vandaag is een keuze van een prachtige hele dag woestijn wandelen of te 

blijven in het hotel om te zwemmen in de Dode Zee. Wandeling begint met een rit langs de kust naar mooie WADI 

Arugot in de Negev- woestijn in de buurt van de ingang van EIN GEDI . Hier David verborg van koning Saul. 

Neem een tien mijl tocht door de Wadi aan hoge veren.  

Stop bij elke duidelijke verfrissend zwembad om te zwemmen of te ontspannen in de schaduw van de weelderige 

begroeiing. Na een steile woestijn pad, wandelen de canyon naar een prachtige waterval die een stroom voedt 

aan de Dode Zee. Gebied is rijk aan wild, Steenbok, berg schapen en het unieke kleine Coney. Draag een doos 

lunch van het hotel waar u kunt eten bij de waterval. Neem de tijd voor een duik en languit op een warme rots te 

drogen. Terugkeer naar het hotel voor een heerlijk diner en overnachting. 

DAG 7 - Meel Caves, Yorkeam , grote krater, Yerucham , Tzin , Nachal Ein Avdat , Mamshit Na het ontbijt 

gaat u naar de meel Grotten en vervolgens wandelen naar EIN YORKEAM . Bezoek de grote krater ligt tussen de 

Tzin woestijn en de Wadi dicht bij de stad van Mizpe Ramon, dit is de grootste van de drie natuurlijke kraters die 

behoren tot de meest opvallende van de Negev functies. Het is 30 km lang, 8 km breed en 200 meter diep. Een 

oude Nabatean fort ligt in het oosten. Bezoek Yerucham en EIN Avdat een oude stad ten zuiden van Beersheba 

gebouwd door de Nabateeërs in de 2e eeuw op een belangrijke handelsroute kruispunt in de Negev woestijn. De 

overblijfselen zijn gedeeltelijk gereconstrueerd en Avdat is een van de belangrijkste monumenten uit de 

Romeinse, Nabatese en Byzantijnse periodes in het hele Negev . Terug via Mamshit naar de Dode Zee. Diner en 

overnachting in hotel. 
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DAG 8 - Massada , Arad , (Mogelijke Camel Ride) Tel Sheva , Yad Mordechai , Ashkelon , Beit Guvrin , 

Elah . Valley, Jeruzalem Vroeg in de ochtend lopen de slang weg naar MASSADA een enorme rots in de Judese 

woestijn, op 2 km van de oever van de Dode Zee en de site van de meest dramatische handeling in de Joodse 

geschiedenis, toen Joodse rebellen verkozen massaal zelfmoord in plaats van onderwerpen aan de Romeinse 

capture in 73 AC De site is volledig opgegraven en de overblijfselen van de onneembare vesting van Herodes zijn 

blootgesteld, zoals de resten van de acht Romeinse legerkampen die de bergen omgeven, en de rebellen van de 

woonvertrekken. Zie de prachtige zonsopgang.  

Terug naar het hotel voor het ontbijt. Na het ontbijt terugkeer naar Metsada en stijgen met de kabelbaan voor het 

bezoek van het gebied. Loop naar de andere kant waar de bus je zal ontmoeten en je naar ARAD (Mogelijkheid 

van Camel Ride). Bezoek TEL SHEVA en YAD MORDECHAI zuiden van Ashkelon , een kibboets sinds 1943 

vernoemd naar Mordechai Anielewicz , leider van het getto van Warschau opstand. Op deze site van hevige 

gevechten in de Onafhankelijkheidsoorlog, overblijfselen van de geschilde watertoren werden achtergelaten als 

eerbetoon. Sites bevatten een merk in het geheugen van de gevallen, een model van de 1948 gevecht terrein en 

een museum van de Holocaust getto weerstand en een militaire geschiedenis van de Negev woestijn. Overgaan 

tot Ashkelon en het Hol van de klok in Beit Guvrin . Verder door het ELAH VALLEY waar David Goliath versloeg n 

inchecken in het hotel in Jeruzalem voor diner en overnachting. 

 

DAG 9 - Mt van Olijven, Tuin Graf, Golgotha, Oude Stad, Abu Gosh Pre-dawn wake up call. Boven op 

OLIJFBERG ervaring zonsopgang over "Jeruzalem de Gouden". Terug naar het hotel voor het ontbijt. Na het 

ontbijt bezoek aan de prachtige tuin GRAF buiten de stadsmuren naast de oude site van Golgotha . Pauzeren, 

herinneren en vieren communie. Breng de rest van de ochtend in de Oude Stad van Jeruzalem. Bezoek de 

Joodse wijk van de CARDO en de Westelijke Muur, rijden naar zelden bezochte ABU GOSH waar de Ark van het 

Verbond wordt verondersteld te hebben gerust. Wandeling terug naar Jeruzalem via de oude weg naar Emmaus 

zoals Jezus deed de avond van Zijn opstanding. Terug naar het hotel voor diner en overnachting. 

 

DAG 10 - Jeruzalem Na het ontbijt ofwel in Jeruzalem om te winkelen in de oude stad of een wandeling op de 

weg naar Jericho. Acht mijl wandelen langs mysterieuze WADI KELT gedroogde rivierbedding door de Judea 

woestijn, dicht bij de plaats waar Elia werd gevoed door raven. Wandeling deel van het aquaduct, die het water 

gebracht van Jeruzalem naar Jericho. Klim naar de ST te bezoeken. Georges klooster. Bus terug naar Jeruzalem 

passeren van de INN van de barmhartige Samaritaan. Volgende halte is de bijbelse tuinen van Tantur. Kijken 

naar de zonsondergang over het dorp van Jezus 'geboorte zon. Na het diner in het hotel ga terug naar Mt. van 

Olijven voor de tijd van stille meditatie boven de tuin van Getsemane naar de verhalen van het kruis te delen. 

Terugkeer naar het hotel vol gedachten en aanbidding. 
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 DAG 11 - Dag bij Leisure Ontbijt en diner in het hotel. Volle dag in Leisure.  

 DAG 12 - Transfer naar Ben Gurion Airport voor vertrek. 

 

 

 
  
 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
http://www.sgr.nl/garantieregeling
http://www.veredgo.com/ckfiles/images/Banias(1).jpg
http://www.veredgo.com/ckfiles/images/Banias(1).jpg
http://www.veredgo.com/ckfiles/images/Negev.jpg
http://www.veredgo.com/ckfiles/images/Negev.jpg


                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 Jerusalem Today Reizen maakt Israëlreizen geweldig                                         

Confidence in travelling and touring to Israël 

 
 “Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. U kunt de voorwaarden vinden op 

www.sgr.nl/garantieregeling   Op verzoek stuurt SGR deze voorwaarden kosteloos toe.” 

 
 

 

Jerusalem 

today  REIZEN 

 

 
 

Special Tours jongeren SPORTIEF 

Bike Tour van Israël                                                                  prijs op aanvraag 

15 dagen  

  

   

Cyclus in het hele land op deze speciale tour van Israël, stoppen op verschillende plaatsen 

op de weg. Hieronder is de route voor deze bijzondere fietstocht van Israël 

Toeren door Israël van Zuid naar Noord 

Dag 1 – Aankomst 

Aankomen in Israël met chartervlucht. Transfer naar het hotel / kibboets in het Rehovot gebied. 

Dag 2, Rehovot naar Beer Sheva 

Fietstocht; van Rehovot naar Beer Sheva . Overnachting: In / buiten Beer Sheva . 

Dag 3 Beer Sheva naar Mitzpeh Ramon 

Fietstocht; van Beer Sheva S naar Mitzpe Ramon. Bezoek graf van Ben Gurion . Overnachting: Mitzpe Ramon. 
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Dag 4 - Mitzpeh Ramon naar Eilat 

Fietstocht, van MR naar Eilat . Overnachting: Eilat , C-hotel, 3 nachten. 

Dag 5 - Eilat 

Eilat . Ter vrije besteding. Optioneel: Underwater Observatory en Dolphin Reef. 

Dag 6 - Eilat 

Eilat . Ter vrije besteding. Optioneel 1: Petra. Optioneel 2: Timna Park en Tabernacle. 

Dag 7 - Eilat naar Ein Hatseva gebied  

Fietstocht; van Eilat naar Ein Hatseva . Overnachting: Ein Hatseva gebied  

Dag 8 - Ein Hatseva gebied om Almog 

Fietstocht; van Ein Hatseva naar Almog . Stop bij Masada , de Dode Zee, Ein Gedi Nature park. Overnachting: 

Kibbutz Almog . 

Dag 9 - Almog te Ashdot Yaakov 

Fietstocht; van Almog tot Ashdot Yaakov . Stop bij Sachne . Overnachting: Nehara Country Lodging op Ashdot 

Yaackv , 2 nachten. 

Dag 10 - Galilea 

Jeep tour Bezoek Mt of Beatitudes, Tabgha , Kafarnaüm , en dan ervaar de natuur in het noord-oostelijke deel 

van de Kinneret , waaronder het punt uitzicht op de Golan Heights 

Dag 11 - Ashdot Yaakov - Netanya Area 

Fietstocht; van Ashdot Yaacov aan de kust. Stop bij Nazareth en Carmel. Overnachting: Netanya of kibbutz aan 

de Middellandse Zee. 
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Dag 12, Netanya gebied naar Jeruzalem 

Fietstocht, van de kust naar Jeruzalem. . Overnachting: Hotel in het centrum van de stad, 3 nachten 

 

 Dag 13 – Jeruzalem 

Jeruzalem. Yad Vashem, Mt of Olives naar Gethsemane, de Via Dolorosa. Bezoek aan Westelijke Muur in de 

avond. 

 

Dag 14 – Jeruzalem 

Jeruzalem. In Tomb en 's middags in de vrije tijd Tuin. 

Dag 15 - Vertrek  

Transfer naar Ben Gurion Airport voor vertrek. 
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Special Tours jongeren SPORTIEF 

Fietsen door de Negev woestijn                                               prijs op aanvraag 

7 dagen  

  

  

Geniet van een unieke mountainbike expeditie verkennen van de verlaten oude wegen en 

archeologische sites van de Negev . 

Fietstocht in Zuid-Israël 

Dag 1 

Bij aankomst op Ben Gurion Airport wordt u overgebracht naar een fiets-lodge in de stad Mitzpe Ramon. Dit 

Negev woestijn stad is gelegen aan de Ramon Crater, dit is een bekende geologisch wonder. Er zal een middag 

stop bij de plaatselijke bezoekers centrum naar de krater bekijken en zal een film met informatie over dit 

uitzonderlijke fenomeen zijn. Dit zal worden gevolgd door een excursie op een kameel naar de krater bij 

zonsondergang bekijken en dan zullen we onze fietsen te verzamelen voordat u geniet van een smakelijk welkom 

diner in de Lodge. Overnachting in Bike brengt bij Mitzpe Ramon  
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Fietsen door de Negev woestijn  

Dag 2 

 De eerste fietsdag zal beginnen met een snel rollende rit langs de oostelijke rand van de krater naar het 

prachtige uitzicht te ervaren. We zullen dan laat de velg en blijven Wadi Hava in het hart van de Negev , een 

ruimte zonder wegen. Dit is een technische route door het rijden op de natuurlijke topografie van de droge beek 

bod en rotsachtige marges van Wadi Hava . Deze route toont de woestijn landschap en de ruige woestijn paden. 

We rijden langs de oude kameel paden en geniet van een lunch op een ongelooflijke uitkijkpunt met een 

spectaculair uitzicht op de Ramon Crater. Na de lunch gaan we naar het westen voortzetten en eindigen de dag 

met een heerlijk diner. Overnachting in het Bike Lodge bij Mitzpe Ramon  

Dag 3 

 We vertrekken Mitzpe Ramon en fiets noordwaarts over de brede bedding van Wadi Zin en verder omhoog 

naar de hoge zadel van de berg Nafcha met een panoramisch uitzicht over de omgeving, zullen we vervolgens 

afdaling door Wadi Tsena te genieten van een duik in het koele water van de Ovdat zwembaden. Deze 

zwembaden werden 2000 jaar geleden gegraven door de Nabateeërs , om regenwater op te vangen voor irrigatie 

van landbouwgronden. Na de lunch gaan we verder afdalen naar de omgeving van Mount Arkov een oude heilige 

plaats met vele grafheuvels (tumulus), heiligdommen en een overvloed aan Neolithische periode rotstekeningen .  

Aan het eind van de dag komen we aan bij de agrarische velden die bloeide en ondersteund de stad van Ovdat 

tijdens de Nabateeërs periode. Hier een paar bedoeïenen families wonen op dezelfde manier als ze deden vele 

eeuwen geleden. We bezoeken een aantal families om hun manier van leven te ervaren en hebben een 

traditionele bedoeïenen maaltijd rond het kampvuur. De nacht wordt doorgebracht in een van de familie tenten om 

ons in staat om de overvloed van sterren aan de hemel en de koele woestijn lucht te genieten. Overnachting in 

Bedouin Tent- Ramalia Zwembaden. 

Dag 4  

We vertrekken de bedoeïenen families en terug te keren naar de single tracks van Mount Arkov en Mount 

Retamim en fiets naar de prachtige Wadi Tziporim streambed . We zullen ons lunchen in de Nabateeërs 

Reservoirs. Na de lunch zullen we klim naar een van de hoogste toppen in het gebied -. Mt Boker voor een 

panoramisch uitzicht op de Negev woestijn. Op deze plaats groeit een oude Olijfboom dichtbij de bergtop. Zullen 

we dan de afdaling naar Wadi Bsor . Wij zullen dan verder via de single tracks van de Halookim Range en 

eindigen de dag bij Nahal Boker ecologische wijngaard, voor diner en overnachting.  
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Fietsen door de Negev woestijn  

Dag 5  

De dag zal worden besteed fietsen de Hatira assortiment , grote krater en de bedoeïenen paden van Wadi 

Hatzatz . We zullen beginnen met het fietsen door Wadi Haro'ah en op naar de Tzin Plateau en tot aan de Hatira 

bereik. Dit is een mooi pad dat is gebruikt sinds de tijd van de Nabateeërs en nog steeds gebruikt door de 

Bedoeïenen. Na het bereiken van de Hatira krater met zijn verbazingwekkende oogpunt zullen we doorgaan naar 

het westen door de bloeiende Wadi Haztatz bekend om zijn overvloed aan kleurrijke woestijn bloemen evenals 

klaprozen, narcissen en tulpen. De bedding zullen we terugkeren naar de Halukim Range vanwaar we zullen 

afdalen naar de Nahal Boker Farm and Vineyard. Overnachting in Nahal Boker Farm and Vineyard.  

Dag 6  

Na het beste van het overdekte Negev Desert Trails zullen we onze reis voort te zetten op de laagste plaats op 

aarde-het gebied van de Dode Zee. We zullen onze fietsen uitpakken en verken het witte maanlandschap van 

Pratzim . Dit zal worden gevolgd door de ultieme Israëlische ervaring , drijvend op de Dode Zee op 423 meter 

onder de zeespiegel. In de middag zullen we worden overgedragen aan de Masada gast-huis in de uitlopers van 

de berg Masada . bij Overnight Massada Guest-House. 

Dag 7  

Na een vroege ochtend wakker, zullen we de berg opklimmen Masada via de "Snake Route" van waar we zullen 

ervaren de dramatische zonsopgang boven de Dode Zee en de bergen van Moab. Daarna zullen we een bezoek 

aan Masada's dramatische sites zoals Koning Herodes Tempel, de oudste synagoge in de wereld en de 

waterreservoirs. Van Masada zullen we via de mooie weg rijden langs de Dode Zee en beklimmen de bergen van 

Jeruzalem. De gehele dag zal worden besteed zwerven rond oude muren van de stad, een bezoek aan de Koepel 

van de Rots, de Westelijke Muur en de beroemde kerken. Transfer van Jeruzalem naar Ben-Gurion Airport voor 

vertrek. 

 

 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
http://www.sgr.nl/garantieregeling
http://www.veredgo.com/ckfiles/images/0001-%20tour-%20camel%20bike.jpg
http://www.veredgo.com/ckfiles/images/0001-%20tour-%20camel%20bike.jpg

