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Waarom Israël, een fantastisch land 
Reizen met Jerusalem Today reizen is genieten van het beste van Israël. We verblijven in 
uitstekende hotels, genieten van heerlijk eten en reizen met comfortabele touringcars naar 
de mooiste plekken van het land. Maar het beste van Israël, is natuurlijk dat het het 
beloofde land is, waar de Heere Zijn beloften zal vervullen. Met oog voor die kwaliteit reizen 
we, met de Bijbel open, door Israël, in verwachting van Zijn komst, luisterend naar de 
naderende voetstappen van de Messias.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reisnr. 2017 - 02 10 dagen 

20 deelnemers € 1713 

25 deelnemers € 1629 

30 deelnemers € 1549 

Toeslag 1-persoons kamer €   425 
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The price is based on present exchange of USD to EUR. 
In case of changes more than 5% our price will have to be adjusted. 
Inbegrepen in deze prijs is: 

 Heenreis  vanaf Schiphol Airport naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv    

Terugreis vanaf Ben Gurion Airport/Tel Aviv-Schiphol Airport             

 Inclusief alle belastingen en toeslagen 

 9 overnachtingen op basis van half pension (ontbijt en diner) t.w.: 
 Op de rustdag/zondag, dag 7,  geen gids en geen bus. 

 Gedurende alle tourdagen airconditioned luxe bus en Nederlands sprekende gids. 

 Alle entreegelden zoals genoemd in dit programma.  

 Assistentie op het vliegveld van onze Israëlische vertegenwoordiger. 

 Informatietas. 

 Dagprogramma en informatieboekje en badge van Jerusalem Today reizen. 

 

Niet inbegrepen: 

 Persoonlijke verzekeringen 

 Vaste regel/gewoonte in Israël is het geven van fooien voor hotels, chauffeur en gids 

p.p.p.d. € 7,00 verdeeld in:  

 Israëlische gids € 3,50 

 Chauffeur  € 2,50 

 Receptie van hotel € 1,00        

 

 

 

 

 

 

Wilt u nadere informatie over deze reis, dan kunt u contact opnemen met: 

Dick Wolbers  Tel.  0517 392202  

of 

                                  Jerusalem Today REIZEN 
                       Herman Aldenkamp  Tel. 06 – 10234991 
              Gerda Brons-Aldenkamp  Tel. 06 – 13708573 

                                            e-mail: info@jerusalemtodayreizen.nl 
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REISPROGRAMMA 

   

Maandag 

Dag 1 

In de ochtend verzamelen we ons op Schiphol voor de reis van 
Amsterdam naar Tel Aviv. Na aankomst op Ben Gurion Airport 
brengt de touringcar u rechtstreeks naar het hotel in Netanya. 

Hotel in Netanya  

 

Dinsdag 

Dag 2 

Ceasarea – Carmel: Megiddo(= Armaggendon)– Muhraka  Kibbutz bij het 

Meer van Galilea 

Woensdag 

Dag 3 

de berg Tabor - Berg der Zaligsprekingen – Tabcha – Capernaüm  

Boottocht Meer van Galilea -  doopplaats Yardanit        

Kibbutz bij het 

Meer van Galilea 

Donderdag 

Dag 4 

Katzrin (koffie Oostenrijkse bakker) -  Dan(wandeling) – Mt. Bental – 
Safed (rondwandeling) 

Kibbutz bij het 

Meer van Galilea 

Vrijdag 

Dag 5 

Nazareth Village – Mt. Precipice - Graftuin Hotel in 
Jerusalem   

Zaterdag 

Dag 6 

Quasar Yahud (Doopplaats) - Ein Gedi – Qumran – Dode Zee –  
Haaspromenade uitzicht over Jerusalem - De Shehecheyanu zegen 
(Hebreeuws: שהחינו) "Wie heeft ons het leven gegeven")  

Hotel in 
Jerusalem   

Zondag 

Dag 7 

‘s morgens  dienst in het hotel o.l.v. Dick Wolbers  
wandeling over de muur van de Oude Stad – daarna bent u vrij                       

Hotel in 
Jerusalem   

Maandag 

Dag 8 

Zionsberg met Cenakel en het graf van koning David -Hurva 
Synagoge  Bar Mitzwa - Western Wall Tunnel/Kotel tunnel 

Hotel in 
Jerusalem   

Dinsdag 

Dag 9 

Yad Vashem - Olijfberg – Dominus Flevit -  Gethsemané –  door de 
Leeuwenpoort Oude stad in : Ecco Homo - Bethesda/St Anna Kerk – 
Via Dolorosa – Cardo - Shouk   

Hotel in 
Jerusalem   

Woensdag 

Dag 10 

Jaffo/Joppe - transfer naar Airport Ben Gurion  Nederland 
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Israëlreis 24 april – 3 mei 2017      10 dagen 
Dag 1. Maandag                                                                   Reisdag naar Israël 
Vertrek vanaf Schiphol - aankomst op de luchthaven Ben Gurion/Tel Aviv    

 In de ochtend verzamelen we ons 
op Schiphol voor de reis van 
Amstertdam naar Tel Aviv.  

 Na aankomst op Ben Gurion Airport 
brengt de touringcar u rechtstreeks 
naar het hotel.                    
Diner en overnachting in hotel in 
Netanya

 

Dag 2. Maandag  10 mei                                                                    Dagprogramma                                                          
Ceasarea – Carmel: Megiddo - Muhraka - Armageddon            

                                    

 Ceasarea,  Via de kust naar het 

noorden. We bezoeken het 
aquaduct en Caesarea, een 
belangrijke stad voor de Romeinen 
en kruisvaarders. Paulus zat hier 
twee jaar gevangen, voordat hij 
naar Rome werd overgebracht. We 
zien hier het prachtige theater en 
de resten van de oude stad. Ook 
bezoeken we naar de bijzondere 
media-presentatie. 
Diner, avondsluiting, overnachting 
in kibbutz bij het Meer van Galilea 

  

 Megiddo,We bezoeken de 

interessante opgravingen van 
Megiddo. In de bijbel lezen we ook 
over Megiddo, de plaats bekend als 
Harmagedon, Openbaring 16:16  

 Muhraka, We rijden door een 

Druzen-dorp de berg Karmel op; 
Muhraka is de plaats, waar zich de 
geschiedenis van de profeet Elia in 
zijn confrontatie met de Baäl-
priesters afspeelde. Vanaf het dak 
van het Karmelietenklooster 
hebben we een prachtig uitzicht 
over de vlakte van Yizre’el 

  

http://www.sgr.nl/garantieregeling
http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.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 

 

Dag 3. Woensdag                                                                         Dagprogramma                                                                                                                        
Boottocht Meer van Galilea – Berg der Zaligsprekingen - Tabgha -  St. Peter kerk bij het Meer  
-  Capernaüm  –  de berg Tabor - Yardanit       

 We beginnen de dag met een 
boottocht op het Meer van 
Tiberias.  

 Daarna brengen we een bezoek  
Tabcha.  

 Vervolgens gaan naar de Berg der 
Zaligsprekingen en wandelen we 
naar we Kapernaum, waar we de 
resten van de synagoge bezoeken.  

 ‘s Middags bezoeken we de berg 
Tabor (de berg der verheerlijking) 

  We sluiten de dag af bij Yardanit, 
de doopplaats aan de Jordaan. 
Mocht u gedoopt willen worden, 
dan is daar gelegenheid voor. 

 
Diner, avondsluiting, overnachting in 
kibbutz bij het Meer van Galilea 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

Dag 4. Donderdag 12 mei                                                                   Dagprogramma                                                                                                                        
Katzrin - Golan Hoogvlakte: Katzrin – bron van de Jordaan “Dan” – Mount Bental - Safed 

 
 Een dagtocht naar het noorden van 
Israël. We bezoeken eerst Katzrin, 
de hoofdstad van de Golan hoogte 
waar we kunnen genieten van de 
koffie en gebak.  

 Daarna maken we een wandeling 
naar Dan. (Jerobeam en het gouden 
kalf)  Na rijp beraad besloot 
Jerobeam twee gouden beelden te 
laten maken in de vorm van een 
stierkalf ( 1 Kon. 12: 28)  

http://www.sgr.nl/garantieregeling
http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
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 De Jordaan (Jarden in het 
Hebreeuws) is de grootste rivier in 
Israël. Het vormt een belangrijke 
waterbron. De Jordaan is 
afhankelijk van water uit de Banyas, 
Dan en Hasbani. De rivier is 252 
kilometer lang en stroomt van 700 
meter hoogte naar de Dode Zee 
400 meter beneden de zeespiegel. 
Het is geen grote rivier maar 
vanwege de regen zwelt hij in de 

winter. De Jordaan voedt het Meer 
van Galilea.  

 Op de Golan Hoogvlakte brengen 
we  een bezoek aan de berg Bental 
met een mooi uitzicht over Syrië 
rijden we terug (via Safed?) naar 
Degania. 

Safed is een schilderachtige stad van spiritualiteit en 
kunst, omhuld in mystiek, mysterie en een sfeer van 
heiligheid. Al dwalend door de steegjes langs haar 
charmante stenen huizen met hun kunstateliers en 
werkplaatsen. 

 

  
 

  

Diner, avondsluiting, overnachting in 
kibbutz bij het Meer van Galilea 

  

Dag 5. Vrijdag                                                                               Dagprogramma                                                                                                                        
Nazareth Village – Mount Precipice - Graftuin 

Deze dag brengen we een bezoek aan Nazareth Village, een soort openluchtmuseum over de 
tijd van Jezus.  

  

Ook maken we een stop bij de rots waar 
Jezus (bijna) afgeduwd zou zijn. Daarna 
rijden we door de Jordaan vallei  waarna 
we naar ons hotel gaan naar Jerusalem. 

Daar aangekomen, gaan we naar de 
Graftuin.

 
Diner, avondsluiting, overnachting in hotel 
in Jerusalem

http://www.sgr.nl/garantieregeling
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Dag 6. Zaterdag                                                                              Dagprogramma                                                                                                                                                                                      
Quasar Yahud (Doopplaats) -  Ein Gedi - Massada - Dode Zee  

 Vertrek uit Jerusalem richting de 
Dode Zee. We gaan we via  de 
nieuwe doopplaats  bij Jericho, 
Quasar Yahud (Doopplaats), 

 
 Vervolgens maken we een 
wandeling bij Ein Gedi richting  
hulamitwaterval. 

  
 

 

 

 Na een bezoek aan Qumran, waar 
de Dode Zee-rollen gevonden zijn, 
is er gelegenheid te drijven in de 
Dode Zee, wat een hele belevenis 
is. 

 
 Terug naar Jerusalem waar we 
vanaf een parkeerplaats op de 
Haaspromenade uitzicht hebben 
over Jerusalem - De Shehecheyanu 
zegen (Hebreeuws: שהחינו) "Wie 
heeft ons het leven gegeven") 

   
Diner, avondsluiting, overnachting 
in hotel in Jerusalem 
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Dag 7. Zondag                                                                                Dagprogramma                                                                                                                        
Samenkomst en wandeling over de muren van Jerusalem 

 

 “s Morgens is er een samenkomst 
o.l.v. uw reisleider Dick Wolbers.  

 we maken een wandeling over de 
muur.  

 Daarna bent u vrij. 

 
 

    
Diner, avondsluiting, overnachting in hotel 
in Jerusalem 
      

Dag 8. Maandag                                                                           Dagprogramma                                                                                                                                                 
Sionsberg met Cenakel en het graf van koning David – Hurva Synagoge – Bar Mitzwa - 

Western Wall Tunnel/Kotel tunnel 

We bezoeken de Zionsberg met Cenakel en 
het graf van koning David, de Joodse wijk 
met een bezoek aan de Hurva Synagoge, 
Cardo en de Klaagmuur waar we een deel 
Mitswa-viering zullen bijwonen. 

 

   
Diner, avondsluiting, overnachting in hotel 
in Jerusalem   

                         

                       
Ook bezoeken we de Western Wall 
Tunnel/Kotel tunnel. 

http://www.sgr.nl/garantieregeling
http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.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 

 

 

Dag 9. Dinsdag                                                                                      Dagprogramma                                                                                                                                                 
Yad Vashem - Olijfberg – Dominus Flevit -  Gethsemané –  door de Leeuwenpoort Oude stad 

in : Ecco Homo - Bethesda/St Anna Kerk – Via Dolorosa – Cardo - Shouk   

   
              

                 Olijfberg                                                                 Dominus Flevit                                                                 Gethsémané 

     
                         Bethesda                                                       St. Anna kerk  (zingen )                                               Via Dolorosa 

 

 We beginnen de dag op de 
Olijfberg, waar u zult genieten van 
het prachtige uitzicht over 
Jerusalem.  

 Vervolgens lopen we naar beneden 
via Dominus Flevit, ( Het Kerkje van 
De Traan) naar  

 Gethsemané waar we, indien 
mogelijk in de aangrenzende hof 
stilstaan bij de strijd van Here Jezus 
in Getsémane.  

 Daarna wandelen we via het 
Kidrondal door de Leeuwenpoort 
naar Bethesda. Een bezoek aan, en 
het zingen in de St Anna kerk mag 
niet ontbreken, de kerk met de 
langste nagalm ter wereld.  

 We volgen daarbij een stukje van 
de Via Dolorosa. (De kruisweg)   

Diner, avondsluiting, overnachting in hotel 
in Jerusalem 

 
 ‘s middags bezoeken we               
Yad Vashem,                                    
het Gedachtenispark van de 
Holocaust
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Dag 10. Woensdag                                                          Reisdag naar Nederland                                                                                                                                                                   
Jaffo/Joppe - transfer naar Airport Ben Gurion 

 Na een bezoek aan Joppe (indien mogelijk vanwege de vliegtijd) worden we met de 
touringcar naar het vliegveld van Tel-Aviv gebracht. 

   

Simon de Tanner’s House 

Het huidige beeld van de structuur  van het 

huis van Simon de Leerlooier dat werd 

gebouwd in het moderne Jaffa (het 

vroegere Joppe uit de Bijbelse tijd), 

vermeld in Handelingen 10:30-32: 

 

    

  de luchthaven Tel-Aviv /Ben Gurion om in te checken voor onze terugreis naar Nederland 

-wijzigingen voorbehouden- 
Ongetwijfeld ligt een onvergetelijke reis achter ons. 

Shalom en lehitraot 
(Vrede zij u en tot ziens!) 
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