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12-daagse Bijbelse reis in het Heilige Land 

Reisnr. 2017-03            21 april – 2 mei 2017 
 

Een Bijbelse geschiedenisreis langs plaatsen en plekken waar de Heere Jezus met Zijn discipelen is 

geweest en waar aartsvaders en koningen hun voetstappen zetten. Ontdek wáár en waaróver de 

profeten spraken en op welke wijze Gods beloften in vervulling zullen gaan.  

 

Maak kennis met de Joodse cultuur en gebruiken, maar zeker ook met de fraaie natuur die dit land te 

bieden heeft. Van groen Galilea tot aan het droge gebied bij de Dode Zee en natuurlijk een bezoek aan 

en rond de stad die God Zich heeft verkoren: Jerusalem. 

jerusalem 

today  REIZEN 
         Jerusalem Today brengt Israëlreizen vanuit Bijbels perspectief 

 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
http://www.vriendenvanisrael.nl/wp-content/uploads/2011/04/westerse_muur.jpg
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Prijzen p.p. 

 25 deelnemers € 1772 

 30 deelnemers € 1725 

 35 deelnemers € 1668 

 Toeslag 1-persoonskamer € 549 

 

 

 

De prijs is gebaseerd op de huidige wisselkoers van USD naar EUR per 9 maart 2015. Bij wijziging van 

meer dan 5 %, zal onze prijs moeten worden  aangepast.  
              

 

Inbegrepen in deze prijs is: 

 Heenreis  vanaf Brussel Airport naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv    

Terugreis vanaf Ben Gurion Airport/Tel Aviv-Brussel Airport             

 Inclusief alle belastingen en toeslagen 

 11 overnachtingen op basis van half pension (ontbijt en diner) t.w.: 

 

 

 

 

 

 

 Op de rustdag, t.w. de zaterdag,  géén bus en géén gids. 

 Gedurende alle toerdagen airconditioned luxe bus en Nederlands sprekende gids. 

 Alle entreegelden zoals genoemd in dit programma.  

 Assistentie op het vliegveld van onze Israëlische touroperator. 

 Informatietas en petje van  onze Israëlische touroperator. 

 Dagprogramma en informatieboekje en badge van Jerusalem Today reizen. 

 Liederenbundel  Johannes de Heer – Opwekking – Glorieklokken – Geestelijke liederen  

Niet inbegrepen: 

 Persoonlijke verzekeringen 

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

€ 6,00 verdeeld in:  

 Israëlische gids € 3,00 

 Chauffeur  € 2,00 

 Receptie van hotel € 1,00 

 

 

 

 

Plaats Overnachtingen 

Netanya 1 nacht 

Bij Meer van Tiberias 4 nachten 

Ariël 1 nacht 

Jerusalem 5 nachten 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
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Reisprogramma  Galilea - Jerusalem 

Dag Bezienswaardigheden Overnachting 

Vrijdag 

Dag 1               

Vertrek vanaf Brussels 

Aankomst op de luchthaven Tel Aviv 

Netanya 

Zaterdag            

Dag 2               

Nazareth Village – Berg Tabor - Kursi 

 
 

bij het Meer van Galilea 

Zondag             

Dag 3               

Bezoek aan: Golan Winery in Katzrin 

Golanhoogtevlakte: Gambla - Cesarea Filippi/ Banias – Mt. Bental 

bij het Meer van Galilea 

Maandag           

Dag 4               

Capernaüm - Tabgha - Betsaïda - Berg der Zaligsprekingen -  

Boottocht Meer van Galilea - Kursi                                                                                

bij het Meer van Galilea 

Dinsdag                 

Dag 5               

Megiddo, Muhraka, Haifa en Caeasrea. 
Haifa, stop met de bus, uitkijk over de Bahai tuinen 

bij het Meer van Galilea 

Woensdag         

 Dag 6              

’s morgens Hamat Gader 

Elon Moré: Ebal en Gerizim – Shilo 

’s avonds bijbelse tuin 

Ariël 

Donderdag 

Dag7        

Quasar Yahud - Ein Gedi - Massada - Dode Zee  Jerusalem 

Vrijdag 

Dag 8 

’s morgens Yad Vashem - stop bij de Knesseth +Menora               

Israël museum – Yehude Machane markt  

begroeting shabbat bij Klaagmuur. 

Jerusalem  

 

Zaterdag  

Dag 9 

’s morgens Graftuin ( Lord’s Supper) – daarna vrij Jerusalem  

 

Zondag+ Maandag             

Dag 10+11               

Klaagmuur/Bar Mitswa –Davidson Center – Stad van David/Siloam 

Olijfberg– Dominus Flevit – Gethsemané – Ecco Homo - Bethesda      

St. Anna kerk - Via Dolorosa – Kerk van het Hanengekraai                       

het graf van koning David -  Crypte van de Martelaren Bovenzaal 

laatste avondmaal – Bethlehem geboortekerk 

Optie: ca. € 12 

Light & Sound show at Tower of David – ’s avonds in de Oude Stad 

Jerusalem  

 

 Dinsdag            

Dag 12               

Jaffo – transfer naar airport Tel Aviv Ben Gurion  

  

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
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Dag 1. Vrijdag                                                                                  Reisdag naar Israël                      
Aankomst op de luchthaven Ben Gurion                                                                                

Vanochtend vertrekt U vanaf Brussel Airport met het vliegtuig naar Tel Aviv-Ben Gurion in Israël.  

Bij aankomst op Ben Gurion Airport wordt u opgewacht door een vertegenwoordiger van onze 

Israëlische touroperator. Vanaf de luchthaven Ben Gurion rijden we per luxe touring-car naar ons hotel 

in Netanya.  

Diner en overnachting in hotel in Netanya 

Dag 2.                                                                                                   Dagprogramma 

Zaterdag      Nazareth Village – Berg Tabor - Kursi                 

 Na het ontbijt brengen we vanochtend 

eerst een bezoek aan  ‘Nazareth 
Village’, waar we zien hoe de 
woonplaats van de Heere Jezus er 
2000 jaar geleden uitzag. 

 
 Vervolgens gaan we naar de              

Mt. Precipice (Lucas 4:16-30).          
Net ten zuiden van Nazareth in de 
kliffen van Mt. Kedumim is Mount 
Precipice, de traditionele plaats waar 
een woedende menigte probeerde de 
Heere Jezus naar de afgrond te 
werpen, na zijn gedurfde proclamatie 
in de synagoge te Nazareth. 

 ‘s Middags bezoeken we de berg Tabor 
(de berg der verheerlijking) 
Diner, avondsluiting en overnachting 
in kibbutz bij Meer van Galilea 

  
(Matt. 17 : 1, Marcus 9:2) berg Tabor 

 
Kursi: In de Bijbel, (Matth. 8: 28-33) kunnen wij 
lezen, dat het de plaats is, waar de Heere Jezus 
twee mensen, die door demonen bezeten 
waren, genas. Op gezag van de Heere Jezus 
trokken de demonen in een kudde varkens, die 
langs een steile plek in het meer stormden en 
daar verdronken.  
 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%204:16-30;&version=31;
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Dag 3.  Zondag                                                                                   Dagprogramma              
Bezoek aan: Golan Winery in Katzrin  
Golanhoogtevlakte: Gambla - Cesarea Filippi/ Banias – Mt. Bental 

                            
Katzrin is een Israëlische nederzetting  
We gaan een bezoek brengen aan de 
wijnproeverij Golan Heights Winery 
Er gaat niets boven Golanhoogte wijn land, 

waar prachtige wijngaarden zijn omgeven door 

een adembenemend uitzicht.                                            

Classic Bezoek: Een rondleiding over de 

wijnproductie proces, een bezoek aan de eiken 

vat kelder, en een proeverij van onze wijnen 

van hoge kwaliteit.Duur rondleiding: één uur. 

 

Gambla Dit is de bekende Golanhoogte aan 

het meer van Galilea. Daar lag de Joodse 

stad Gambla 

‘Hoort dit woord, gij koeien van Basan, die woont op de 

berg van Samaria, gij die geringen verdrukt en armen 

vertrapt’ (Amos 4:1). 

 
Mt. Bental  Om een voorstelling te kunnen 

maken waarom deze regio zo belangrijk 

voor de veiligheid van Israël is, bezoeken 

we MountBental. We kijken uit over 

buurland Syrië en de verlaten stad Kuneitra 

 

 
Caesarea Filippi (Matth. 16:13-20).           

Vervolgens maken we bij de Banias, één van 

de bronnen van de Jordaan, een mooie 

wandeling. 

Diner, avondsluiting en overnachting in kibbutz 

in omgeving bij het Meer van Galilea 

 

 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
http://www.israelwelcome.com/privatetourreservation.htm
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Dag 4.  Maandag                                                                                 Dagprogramma                  
Capernaüm - Tabgha - Betsaïda - Berg der Zaligsprekingen -  Boottocht Meer van 
Galilea  

We bezoeken verder  enkele Bijbelse 
plaatsen in de omgeving van het Meer van 
Galilea. 

 

 

We brengen een bezoek aan de plaatsen 

zoals Kapernaüm, Tabgha (de plaats van 

het wonder van brood en vissen), St. Peter 

aan het meer, de Berg der Zaligsprekingen.  

 
Bethsaïda: De Heere Jezus bekritiseerde de 

inwoners van het Galilese vissersdorp 

Bethsaïda om hun gebrek aan geloof. In 

tegenstelling tot ten minste drie van zijn 

inheemse zonen: Petrus, Andreas en 

Philippus, die reageerden op Zijn oproep 

en alles achterlieten om Hem te 

volgen.(Lucas 10: 13-14) 

 
 

Ter afsluiting van ons dagprogramma gaan 

we een boottochtje maken over het Meer 

van Tiberias (Kineret of Meer van Galilea) 

 
Diner, avondsluiting en overnachting in kibbutz 

in omgeving bij het Meer van Galilea  
 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg


  

 Jerusalem Today Reizen maakt Israëlreizen geweldig                                         

Confidence in travelling and touring to Israël 

 

7 

Dag 5.  Dinsdag                                                                                   Dagprogramma                  

Megiddo, Muhraka, Haifa en Caeasrea.                                                             Haifa, 

stop met de bus, uitkijk over de Bahai tuinen 

 

 

 Ceasarea,  We rijden naar Caesarea 

aan de Middellandse Zee, waar wij iets 
zien van de spectaculaire gravingen, 
zoals het hypodrome 

 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 

 HAIFA 
De derde stad van Israël, na Jeruzalem 
en Tel Aviv, en de hoofdstad van het 
noorden van het land. Haifa is een 
havenstad en badplaats in Noord-
Israël, op het noordelijkste gedeelte 
van het Karmelgebergte en aan de 
Middellandse Zee gelegen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

De bahá’í-tuinen van Haifa zijn na een nationale 
opiniepeiling uitgeroepen tot “het voornaamste 
wonder van Israël”. Ze zijn vanaf 1921 aangelegd 
door de toenmalige Behoeder van het 
Bahá’í-geloof, ter ere van de Heraut 
van nieuwe tijden. Een jonge 
koopman had zich in 1844, op 25-
jarige leeftijd, in de Perzische stad 
Shiraz als Poort (“de Báb”) naar een 
nieuw tijdperk geopenbaard. Zes jaar 
later werd hij in het openbaar 
geëxecuteerd wegens godslastering. 

 

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

 

 

 

 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
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Dag 6. Woensdag                                                                                Dagprogramma                                                             
’s morgens Hamat Gader - Elon Moré: Ebal en Gerizim – Shilo 
’s avonds bijbelse tuin 

Vandaag beginnen we de dag een bezoek aan 

Hamat Gader 

 

 

 

 

De 

Thermomineral Water bij Hamat Gader, in 
het zuiden van Golan Heights, heeft twee 
belangrijke eigenschappen: warmte en 
mineraalrijk water inhoud.  Het water uit de 
bron gutst 500-700 kubieke meter per uur, bij 
een constante temperatuur van 
42ºC.mineraalrijk water inhoud. De Centrale 

Bath Complex  
De thermomineral water zwembaden en 
baden bieden een schat aan attracties en 
faciliteiten om te kalmeren en te ontspannen 
het lichaam.  Ruime zwembaden gevuld met 
water dat naar voren komt uit de diepten van 
de aarde, hebben medicinale en genezende 
eigenschappen. 

 

We vervolgens ons dagprogramma  naar 

Samaria, het Bijbelse gebied waar zich zoveel 

heeft afgespeeld. Bekende plaatsen hier zijn 

Elon Moré: de berg Gerizim en Ebal en Shiloh.  

 

 
Diner, avondsluiting en overnachting in hotel 

in Ariël 

 

krokodillenboerderij  

 In 1981, Hamat Gader vestigde de grootste 

krokodillenboerderij in het Midden-Oosten.  

De krokodillen leven in een open ruimte 

simuleren hun natuurlijke habitat.  Bezoekers 

kunnen lopen over een brug en observeer de 

roofdieren wentelen in het water of 

zonnebaden zelf. 

            
In de namiddag rijden we naar ons hotel  Eshel 

Hashomron in Ariël, want vanavond begint de 

shabbath. De eigenaars van dit hotel (Tova, 

Menachim en Tuvya) zullen u een rondleiding 

geven in de Bijbelse tuin, welke zich bij het 

hotel bevindt.  

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
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Dag 7. Donderdag                                                                                Dagprogramma 

Quasar Yahud - Ein Gedi - Massada - Dode Zee 

 Qasr Al Yahud  Bethabara 
Na het ontbijt verlaten we ons hotel. 

We vervolgen onze reis door de 

Jordaanvallei en rijden naar Qasr Al 

Yahud, de doopplaats waar Johannes 

de Doper de Here Jezus en vele 

anderen doopte. Joh.1:28 

 

 
 Ein Gedi 

Vervolgens maken we een stop bij het 
bijbelse Ein Gedi, bekend van het 
verhaal van David en Saul en maken 
daar een wandeling naar de waterval 
van David, de plek waar David het 
leven van  koning Saul spaarde.  
(1 Sam 23:29).      “shulamit waterval”. 

  

 

 Massada 
We vervolgen onze reis en we gaan de 
burcht Massada op. Dit is de plaats 
waar Joodse strijders  in het jaar  73 na 
Christus tot het einde gevochten 
hebben tegen de Romeinen.  
Dit kan op 2 manieren en wel: Uw 
lichamelijke conditie komt erop aan:  
*U kunt met de kabelbaan omhoog 

 
                 of (vrije keuze) 

 
* u gaat al wandelende het “slangen 
pad”op omhoog. 
 

 Dode Zee 
In de loop van de middag is er  

               gelegenheid “te drijven in de Dode  
               Zee”, een heel bijzondere ervaring.  
               Het zoutgehalte van de Dode Zee is ca.  

34%. Je blijft in de Dode Zee drijven, 
omdat het zoutgehalte daar 
ontzettend hoog is. 

 
Diner, avondsluiting en 
overnachting in hotel Jerusalem 

 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
https://www.google.nl/search?q=shulamit+waterval&biw=1920&bih=963&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihkPmXp6fKAhXHoA4KHWDFB-8Q7AkILw
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Dag 8. Vrijdag                                                                                    Dagprogramma  
morgens Yad Vashem - stop bij de Knesseth +Menora                                        
Israël museum – Yehude Machane markt begroeting shabbat bij Klaagmuur. 

Yad Vashem 
Deze dag zal voor een deel staan in het teken 
van de Holocaust, het lijden van het Joodse 
volk. We rijden door het westelijke deel van 
Jerusalem en brengen een uitgebreid bezoek 
aan Yad Vashem, het monument ter 
nagedachtenis aan de Holocaust. 

Spiegelzaal met stergeflonker,mensen tasten in het 
donker.Luisterend naar kindernamen, anderhalf 
miljoen tesamen 

  

We bezoeken ”de vallei van de Rechtvaardige”, 
de Memorial Hall met een eeuwige vlam met 
de namen van de concentratiekampen 
ingeschreven in de zwarte granieten vloer.    
Een aangrenzende hal is voorzien van de 
namen van de slachtoffers en een 
fototentoonstelling en de Holocaust 
bibliotheek. 

 

 

We gaan we naar de grote Menorah tegenover 
de ‘Knesseth’, het Israëlische 
parlementsgebouw. 

 

 
Diner, avondsluiting en overnachting in 
hotel Jerusalem 

  

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
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Dag 9. Zaterdag                                                                                   Dagprogramma                                                                                                                                                                   

’s morgens Graftuin (Lord’s Supper) – een wandeling over de muur, daarna vrij 

    

 

Graftuin 

 “s Morgens is er een samenkomst in de Graftuin (heilig avondmaalviering), o.l.v. uw 
 reisleiders 

 We maken een wandeling over de muur.  
 Daarna bent u vrij 

 

 

 

 

 

Dagen 10+11 .  Zondag-Maandag                                                       Dagprogramma                                                                                                                                                          

De indeling van deze 2 dagen bespreekt de gids met de reisleiders 

Klaagmuur/Bar Mitswa –Davidson Center – Stad van David/Siloam - Olijfberg 
Dominus Flevit – Gethsemané – Ecco Homo – Bethesda - St. Anna kerk          Via 
Dolorosa – Kerk van het Hanengekraai -  het graf van koning David         Crypte 
van de Martelaren Bovenzaal laatste avondmaal                       Bethlehem 
geboortekerk 

Optie: ca. € 12 
Light & Sound show at Tower of David – ’s avonds in de Oude Stad 

 
 
 
 

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

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
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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 
Jezus in Getsémane. Daarna wandelen we via 
het Kidrondal door de Leeuwenpoort langs 
Bethesda. Een bezoek aan, en het zingen in de 
St Anna kerk mag niet ontbreken, de kerk met 
de langste nagalm ter wereld. Via Lithostrotos 
richting de Grafkerk.  
We volgen daarbij een stukje van de Via 
Dolorosa. (De kruisweg) Een echte loopdag. 

  

 
Olijfberg en Kidrondal 

 

  

HET KIDRONDAL 
Het Kidrondal is de afscheiding tussen de stad 
Jerusalem en de Olijfberg. De Heer Jezus trok 
vaak door het Kidrondal, wanneer Hij door de 
Gouden Poort naar de Tempel ging, of 
wanneer Hij de Olijfberg beklom, waar Hij 
gewoon was de nacht door te brengen. 

 

 
De mooiste poort van het Oude Jerusalem is 
de Damascus Poort. Zij diende vroeger als 
koninklijke toegangspoort tot de binnenstad. 
De Arabische naam voor deze poort is: Bab el-
Na'asar, dat 'Triomfpoort' betekent.  In het 
Hebreeuws wordt de poort Sha'ar Schèm 
genoemd: Sichempoort. 

 
Gallicantu, Kerk van het Hanengekraai 

Volgens de overlevering zou Petrus hier tot 
driemaal toe Jezus verloochend hebben,zoals 
Jezus van tevoren had voorspeld (Matteüs 26 
vers 34 

 
Donderdag, We beginnen de dag bij de 
Klaagmuur waar we een deel van de Bar 
Mitswa-viering zullen bijwonen. Een bijzondere 

ervaring. Wanneer een joodse jongen 13 jaar 

wordt valt hij onder de joodse wet en wordt 

dan een Bar Mitswa genoemd: zoon van het 

gebod.  

 
 

 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Matte%C3%BCs
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Davidson-centrum 

We gaan vervolgens naar het dichtbij gelegen 

Davidson-centrum. We zien daar een film, die 

ons vertelt over een persoon die naar 

Jerusalem komt om zijn offer in de Tempel te  

brengen.

De City of David is de geboorteplaats van de 

stad Jerusalem, de plaats waar koning David 

Het ligt op loopafstand van de Oude Stad van 

Jerusalem en de Klaagmuur. In de oude stad 

van David bij de Olijfberg in Jerusalem bevindt 

zich nog steeds de onderaardse watertunnel 

die koning Hizkia (of Jechizkia) heeft laten 

uitgraven. Die tunnel loopt vanaf de Gihonbron  

naar het badwater van Siloam. 

 

 
het graf van koning David 
Voor Joden is David belangrijk, hij was hun 

tweede koning en God sloot een verbond met 

hem. Voor Christenen is David belangrijk onder 

meer omdat hij een voorvader werd van Jezus 

Christus. Jezus wordt de ‘Zoon van David’ 

genoemd. 

Bovenzaal laatste avondmaal - Cenacle      

Het was hier dat volgens traditie, Jezus na de 

verrijzenis verscheen, en het wonder van 

Pinksteren plaats vond, toen de Heilige Geest 

op de discipelen neer daalde en maakte dat zij 

in vele talen spraken. (Handelingen 2:1-4). 

 
 

 

 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
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Bethlehem geboortekerk                   

De Geboortekerk is een kerkgebouw in 
Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever. De 
kerk is gebouwd op de plaats waar Jezus 
geboren zou zijn.  

Om de ster te zien die de plek markeert waar 

Jezus precies geboren zou zijn, moet je naar de 

“grotto of the nativity”. Je moet hiervoor lang 

in de rij staan, maar als zelfstandige reiziger 

heb je wellicht wel geluk dat de beveiliging die 

in de kerk rondloopt je via de uitgang naar 

binnen laat gaan voor een snel kijkje 

 

 

 

 

De geboortekerk staat op de plek waar volgens 

de overlevering Jezus is geboren. Je kunt je 

voorstellen dat dit voor veel mensen een echte 

bedevaartsplek is en sommige mensen hier erg 

emotioneel zijn 

In een ondergrondse grot bevindt zich de 

plaats waar Jezus geboren zou zijn. De exacte 

plek wordt aangegeven door een zilveren 

veertienpuntige ster. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
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Optie: ca. € 12 

Light & Sound show at Tower of David – ’s avonds in de Oude Stad 

 

 

 

De muren van de Citadel dienen als podium voor een nachtelijke show, wat is een feest van 

beeld en geluid.  Temidden van de archeologische resten op de binnenplaats van de Citadel 

en het geluid van de originele muziek, het verhaal van Jeruzalem ontvouwt zich door 

gigantische adembenemend, virtual reality beelden.  

Informatie over de show  

 * Show speelduur: 45 minuten.  Gelieve jurk van harte - de show is in de open lucht.  

 * De show begint met een wandeling door de binnenplaats, gevolgd door het bekijken van de 

    belangrijkste prestaties.  

 * The Night Spectacular zal niet plaatsvinden in het geval van extreme  

    weersomstandigheden.  

 * Als gevolg van de aard van de show - late ingangen zijn niet toegestaan.  

Diner, avondsluiting en overnachting in hotel Jerusalem 

 

 

 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
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Dagen 12 .  Dinsdag                                                              Reisdag naar Nederland                      

Jaffo – transfer naar airport Tel Aviv Ben Gurion                                                                                                                                                     

 

Vanochend worden we naar het vliegveld Ben Gurion gebracht om ons in te checken voor de terugreis 
naar Brussels Airport.   
 

Tel Aviv – Ben Gurion                                                                                          

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!) 

 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
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Yroc B.V. h/o JerusalemToday Reizen                                      Email: info@jerusalemtodayreizen.nl                                    
Herman Aldenkamp                                                               Bank: IBANnr: NL29 RABO 0131 7843 15 
Telgterweg 32                                                                                                               BIC: RABONL2U 
3881 LM Putten                                                                                       BTW nr.: NL 8182.79.588.B.01 
Tel. 0031 6 10234991  of  0031 6 13708573                                                               KvKnr. 08162244 

De reizen van Jerusalem Today reizen worden onder de volgende voorwaarden georganiseerd: 

1) De reizen worden in Nederland voorbereid door Jerusalem Today reizen en uitgevoerd. 
2) Iedere reis wordt begeleid door een deskundige reisleider van Jerusalem Today reizen en in Israël door een 

Israëlische Nederlands sprekende gids. 
3) De prijzen van al onze reizen zijn gebaseerd op het tarief voor een 2-persoonskamer. Voor een 1-persoonskamer 

moet echter een toeslag worden betaald. Dat kan per reis verschillen.  
4) Alle reissommen zijn op basis van half-pension. Dat wil zeggen dat op alle reizen ontbijt en diner, in de reissom zijn 

inbegrepen. 
5) Voor de (eenvoudige) lunches (niet verplicht) per keer dient u voor een bedrag van ca. € 8,- á   € 11.00  rekening te 

houden. 
6) Aanmelden is mogelijk tot 8 weken voor vertrek; bij latere aanmelding, dan eerst vooraf informatie bij Jerusalem 

Today reizen aanvragen, voor wat een mogelijke consequentie heeft mbt de prijs. 
7) De reis kan doorgaan, als er minimaal 20 deelnemers zijn; zodra dit het geval is, worden de deelnemers schriftelijk 

geïnformeerd. Het dient daarom aanbeveling niet te lang te wachten met uw aanmelding. 
8) Uiterlijk 8 weken voor vertrek wordt bekend gemaakt of de reis wel of niet doorgang kan vinden.  
9) Bij aanmelding dient € 125,00 als aanbetaling te worden betaald,  dat bedrag wordt verrekend met de eindfaktuur. 
10) Een aanmelding voor een reis wordt in behandeling genomen, nadat het aanmeldingsformulier en een kopie van 

uw geldig paspoort, als ook het bedrag van de aanbetaling door Jerusalem Today reizen is ontvangen. 
11) Met het plaatsen van de handtekening verklaart men bij inzending van het aanmeldingsformulier op dat moment 

gezond en goed ter been te zijn voor deelname aan deze reis en zijn mijn gegevens korrekt en naar waarheid te 
hebben ingevuld. 

12) Na ontvangst van de aanmelding wordt binnen 2 weken een bevestiging van ontvangst  naar u toegestuurd. 
13) Iedere deelnemer ontvangt een faktuur om de reissom over te maken aan Jerusalem Today reizen. 

Betaling: de valutadatum staat op de faktuur aangegeven. 
14) ANNULERING door de reiziger. Annulering van de deelname aan een reis moet schriftelijk en met  

motivatie worden gemeld in tweevoud t.w. bij Jerusalem Today reizen. 
De annuleringskosten  
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde 
reserveringskosten ad. € 95,00, de volgende annuleringskosten in rekening brengen:  
- bij annulering       70 dagen voor vertrek:    de aanbetaling van de reissom  
- bij annulering 69-45 dagen voor vertrek 30% per persoon van de reissom 
- bij annulering 44-31 dagen voor vertrek 60% per persoon van de reissom  
- bij annulering vanaf 30 dagen voor vertrek totale volledige betaling van de reissom 
- Naamswijzigingen vóór tickening, geen kosten 
- Naamswijzigingen    ná tickening, € 150 per persoon 

15) Mocht de reis vanwege te weinig deelnemers worden geannuleerd, dan zal het komplete bedrag van uw 
aanbetaling worden geretourneerd.  

16) Elke deelnemer dient bij het begin van de reis te beschikken over een reis- en ongevallenverzekering. U kunt 
eventueel de reis- en ongevallenverzekering ook door ons laten verzorgen, als men zelf geen eigen reis- en 
ongevallenverzekering heeft.  

17) Deelnemers die een lichamelijke dan wel mentale beperking hebben, dienen dit bij aanmelding te laten weten. 
18) Aan personen van verschillend geslacht wordt alléén een 2-persoonskamer toegewezen als er sprake is van een 

wettig huwelijk. 
19) Bij elke reis wordt ca. 4-6 weken voor vertrek een voorlichting - en kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.  
20) Er worden in Israël zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. 
21) De reis kan desgewenst onder voorwaarden in overleg met u worden verlengd.  
Reistechnische uitvoering: 
Voor de Israëlreizen werkt Jerusalem Today reizen nauw en uitsluitend samen met de touroperator, 
welke al vele jaren ervaring heeft met reizen naar Israël. 
Jerusalem Today reizen                                                                                                                       Jerusalem Today reizen 
Herman Aldenkamp                                                                                                                             Gerda Brons-Aldenkamp 
Telgterweg 32                                                                                                                                       Telgterweg 32 
3881 LM Putten  tel. 06 10234991                   info@jerusalemtodayreizen.nl            3881 LM Putten tel. 06-13708573 

 

 

http://www.holylandchoir.org/wp-content/uploads/2015/06/logo02.jpg
mailto:info@jerusalemtodayreizen.nl
mailto:info@jerusalemtodayreizen.nl


  

 Jerusalem Today Reizen maakt Israëlreizen geweldig                                         

Confidence in travelling and touring to Israël 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

jerusalem 

today  REIZEN 
            Jerusalem Today brengt Israëlreizen vanuit Bijbels perspectief 
 

info@jerusalemtodayreizen.nl                                                                        
www.jerusalemtodayreizen.nl Telgterweg 32, 3881 LM Putten 

tel. 06 10234991  of    tel. 06 13708573 
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