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Vaderlandse geschiedenis van het volk Israël 

Het land van Israël is het land dat God aan de Abraham, Izaäk en Jacob beloofd en aan hun nageslacht 

tot een erfelijke bezitting gegeven heeft. De geschiedenis van dit land is heel nauw verbonden met de 

geschiedenis van de Godsopenbaring.  Vanaf de 10e eeuw voor Christus was Jeruzalem het 

godsdienstige en politieke centrum van Israël. Jeruzalem, de stad die God heeft uitgekozen om daar 

Zijn naam te vestigen, 'de stad van de Grote Koning', waar Christus Jezus geleden heeft en waarover 

Hij eens zal regeren, heeft een veelbewogen geschiedenis gekend. 

  

Prachtige King’s Highway  doorkruist het land Jordanië  

De Koninklijke Weg is een regionale hoofdweg in Jordanië. The King’s Highway, dat vroeger een 

handelsroute was, doorkruist het hele land. De weg strekt zich uit over het Egyptisch schiereiland door 

naar Aqaba. Belangrijke stops zijn de bijzondere stad Amman, Madaba, Wadi Mujib en de berg Nebo 

en natuurlijk Petra.  Een prachtige weg die je niet mag (en kan) missen!  

 

Voor u ligt de brochure over een 13-daags avontuur. We hebben bewust gekozen voor een beperkt 

aantal, belangrijke plaatsen in Israël en Jordanië. Deze reis zal uw leven verrijken. 

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
http://www.christipedia.nl/Artikelen/G/God
http://www.christipedia.nl/Artikelen/A/Abraham
http://www.christipedia.nl/Artikelen/J/Jacob_(aartsvader)
http://www.christipedia.nl/Artikelen/G/God
http://www.christipedia.nl/Artikelen/J/Jezus_Christus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jordani%C3%AB
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Prijs € 1.835,- p.p.  |  Toeslag 1-persoonskamer € 487,- 

Inbegrepen in deze prijs is: 

▪ Heenreis rechtstreekse vlucht naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv. 

▪ Terugreis rechtstreekse vlucht vanaf Ben Gurion Airport/Tel Aviv. 

▪ Alle belastingen en toeslagen. 

▪ 12 overnachtingen op basis van half pension (ontbijt en diner). 

▪ 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 van onze Israëlische touroperator. 

▪ Dagprogramma, informatieboekje en badge van Jerusalem Today Reizen. 

 

Niet inbegrepen in de prijs is: 

▪ Lunches tijdens de reisdagen op eigen kosten; lunch kost p.p.p.d. ca. €10 - €14  

▪ 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 

➢ Dit betekent voor 12 dagen € 72,00 per persoon (12 dagen á € 6,00 p.p.p.d.) 

➢ Visumkosten Israël - Jordanië: 

Grenskosten Israël naar Jordanië: 106,- Shekels p.p. (ca. € 28,- p.p.) 

Grenskosten Jordanië naar Israël: 15 US$ p.p. (ca. € 15,- p.p.) 

 
 

 

  

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

▪ Jerusalem Today REIZEN  |  Herman Aldenkamp  

Tel. 06 - 10234991 |  www.jerusalemtodayreizen.nl  

▪ Jerusalem Today REIZEN  |  Gerda Brons-Aldenkamp  

Tel. 06 - 13708573 |  www.jerusalemtodayreizen.nl 

▪ Bijbelleraar & evangelist Jacques Brunt               

Tel. 078 - 6930383  |  www.jacquesbrunt.nl   

▪ Bijbelleraar & evangelist Johan Schep  

Tel. 0183 - 630348  |  www.johan-linda.com 

 

 

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
http://www.jerusalemtodayreizen.nl/
http://www.jerusalemtodayreizen.nl/
http://www.johan-linda.com/
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Dag Bezienswaardigheden Overnachting 

Dag 1            

Donderdag  26 april 

Vertrek met vliegtuig rechtstreeks naar luchthaven Ben Gurion/Tel Aviv  Tel Aviv           

Grand Beach  

Dag 2             

Vrijdag  27 april      

        

Abraham’s Well in Be’er Sheva - Fountain of Tears in Arad Yeroham 

Dag 3             

Zaterdag  28 april               

Timna Park: Tabernakel - Kopermijnen van Salomo  

Grensovergang naar Jordanië - Wadi Rum, Jeep tour van 2 uur 

Wadi Rum  

bij de 

Bedoeïenen 

Dag 4              

Zondag  29 april      

Petra 

 

Hotel in Petra  

 

Dag 5             

Maandag  30 april         

Madaba - Berg Nebo  - Machareus  Hotel in Amman 

Dag 6                 

Dinsdag  1 mei 

Amman City Tour - Jabbok   

In de loop van de middag heerlijk vrij  in het hotel aan de Dode zee 

Hotel Resort 

Jordanië 

aan de Dode Zee 

Dag 7               

Woensdag  2 mei 

Wadi Mujib Siq Trail - Lot’s Cave  

Allenby Grensovergang 13.00 uur - Jericho 

Hotel in Jericho 

 

Dag 8                

Donderdag  3 mei 

‘ s Avonds 

Spectacular Lightshow        

Jericho - Shilo - Taibé (wijnmakerij en bierbrouwerij) - Beit El  

 

Optie naar keuze; kosten ca. € 15,- 

Hotel in 

Bethlehem 

 

Dag 9                

Vrijdag  4 mei 

‘ s Avonds 

begroeting van de 

shabbat bij de 

Klaagmuur 

Yad Vashem - Knesseth / Menora - Graftuin Lord’s Supper    

 

 

 

 

Hotel in 

Bethlehem 

 

Dag 10              

Zaterdag  5 mei 

Grote Synagoge - Olijfberg - Dominus Flevit - Gethsemané         

Via Dolorosa - Bethesda - St. Anna kerk  - Jerusalem Wall of Life 

Hotel in 

Bethlehem 

 

Dag 11             

Zondag  6 mei 

Kotel tunnel - Stad van David  - Hizkiatunnel - Siloam                             

Tel Azeqa / Beth Semesh (1 Samuel 17:1) 

Tel Aviv  

Grand Beach  

Dag 12             

Maandag  7 mei 

Vrije dag: ieder kan deze dag naar eigen keuze invullen.  

 

Tel Aviv  

Grand Beach  

Dag 13              

Dinsdag  8 mei  

Transfer naar vliegveld Ben Gurion 

  

Nederland 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Dag 1.  Donderdag 26 april                                                                      Reisdag naar Israël                      

 

              

 

 

 

 

Aankomst op de luchthaven Ben Gurion                                                                                

Vanochtend vertrekt U vanaf Brussel Airport met het vliegtuig, met rechtstreekse vlucht, 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 Tel Aviv. Diner en overnachting in ons hotel in Tel Aviv. 

 

Dag 2.  Vrijdag  27 april                                                                                  Dagprogramma 

Abraham’s Well in Be’er Sheva - Fountain of Tears in Arad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham's Well is een bezoekerscentrum gewijd aan Abraham, die in Beer Sheba woonde. De naam 

Be'er Sheva betekent vandaag "zeven putten". Er is een Bijbelse verbinding met deze stad.  Het 

verhaal in Genesis 21 vertelt van een put die Abraham gegraven heeft. Abraham gaf zeven 

ooilammeren aan Abimelech als getuige dat hij de put zelf had gegraven. 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Abraham's Well is gelegen aan de oever van de Bijbelse Be'er Sheva rivier bij de ingang van de oude 

stad.  De put bevindt zich in het midden van een binnenplaats. Het is 3,75 meter in diameter en 13 

meter diep. Het bovenste gedeelte is met stenen bekleed. 

  

Fountain of Tears (Fontein van Tranen)  

• Een dialoog tussen de Holocaust en de Kruisiging. 

• Zeven beeldhouwkunstpanelen die de laatste zeven uitspraken uit de kruisiging reflecteren. 

• Zeven levensgrootte bronzen figuren die het antwoord en de reflectie van de Holocaust 

symboliseren. Zes pilaren van steen ter herinnering aan de zes miljoen omgekomen Joden. 

• De Fontein van Tranen is gebaseerd op de verzen van Jeremia 9:1 “O Heer, mijn hoofd was 

een bron van water en mijn ogen een fontein van tranen die ik dag en nacht zou wenen voor 

de verlorenen van mijn volk”. Dit was een huilen en een gebed van Jeremia en laat het ook 

ons gebed zijn dat de Heer de zes miljoen Joden zou herinneren en alles wat vanwege deze 

Holocaust uit dit volk werd genomen, terug zal betalen. 

 

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel / kibbutz in de Negev. 

  

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidq5yVk7vUAhXMYVAKHReZBAAQjRwIBw&url=https://christenenvoorisrael.nl/tag/fountain-of-tears/&psig=AFQjCNFLSUbEV1gpp2oAGcP6Me4fFzcFJQ&ust=1497454574046187
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjhtrP2xe3TAhVEnRoKHQhHAMQQjRwIBw&url=http://mapio.net/a/102265489/&psig=AFQjCNEPxx7P1D3TXa-hw5jJXFQ34fd5yQ&ust=1494788125571509&cad=rjt
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Dag 3.  Zaterdag  28 april                                                                               Dagprogramma                                     

Timna Park: Tabernakel - Kopermijnen van Salomo 

Grensovergang naar Jordanië - Wadi Rum / Jeep tour 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Replica van de Tabernakel 

Een levensgrootte replica (mishka of woonplaats) van de Bijbelse Tabernakel. Het aardse huis van  

God. Mozes kreeg de opdracht deze te bouwen om een vervoerbaar Heiligdom te hebben tijdens de 

Exodus vanuit Egypte naar het Beloofde Land. De beschrijving, voorschriften en de gebruikte 

materialen lezen we in Exodus 25 t/m 40.  

 
Timna - kopermijnen van Salomo 

 
 
 
 
 
 
 

U zult aan niets gebrek hebben. Want de HEER uw God  brengt u in een goed land: een land waar u 

koper delft uit de bergen. (Deut. 8: 9). Ieder noemt ze nu ‘Salomo's mijnen’, maar uit zijn tijd zijn er 

geen mijnschachten gevonden. Vele eeuwen voor Salomo hebben wel de Egyptenaren daar koper 

gedolven. 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tabernacle&usg=ALkJrhiWIXOcynKWE-rVcgA_WzsLuYCBEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tabernacle&usg=ALkJrhiWIXOcynKWE-rVcgA_WzsLuYCBEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Moses&usg=ALkJrhh_JoK0o_wjPGL558K6s2hrHscK0A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Exodus&usg=ALkJrhgaWKWZ2IH0Mo7s84K6x1Vr0qnH2A
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Diner, dagsluiting en overnachting in Bedouin Camp Wadi Rum. 

  

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE4p2a7u_TAhUqLsAKHcmYDqYQjRwIBw&url=https://travelmediate.nl/wadi-rum-jeep-safari-4-web/&psig=AFQjCNEf7bUZ1MablUHLotFZAy4bzWLrAw&ust=1494867680170146
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Dag 4.  Zondag  29 april                                                                                     Dagprogramma                                     

Petra (gehele dag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

Petra is de Romeinse naam voor de 

hoofdstad van de Nabateeërs, dat in 

het huidige Jordanië ligt.  De stad ligt 

in een kloof en is grotendeels uitgehakt 

in de rode Jordaanse rotsen met alleen 

maar hamers en beitels. Op het 

hoogtepunt woonden ongeveer 60.000 

mensen in deze uitgehakte stad.  

Een andere bekende bezienswaardigheid in 

Petra is de door een prehistorische aardbeving 

gecreëerde Siq kloof. Deze kloof is maar liefst 

200 meter hoog en 1.200 meter lang. De muren 

van de kloof zijn op veel plaatsen versierd met 

muurreliëfs, godenbeelden, altaren en nissen. 

Als je door de Siq kloof bent gelopen kom je bij 

door de Nabateeërs in een helling uitgehakte 

amfitheater waar plaats was voor 3.000 mensen. 

In 106 na Christus hebben de Romeinen dit 

theater vergroot zodat er plaats was voor 8.000 

mensen. Tegenover het theater kun je via 

trappen naar Jebel Khubta, de Koningswand. 

Hier zijn verschillende graven in de rotsen 

uitgehakt, ieder met een eigen thema. Het is 

even flink klimmen maar de grafkamers zijn goed 

te bezoeken. Tijdens onze wandeling door de 

Siq kloof zullen we de woorden van de profeet 

Obadja tegen “de hoogmoed van Edom” beter 

kunnen begrijpen. De “zeven nieuwe 

wereldwonderen”, de uit de rots gegraven 

momenten zijn onvergetelijk. 

  

Diner, dagsluiting en overnachting  

in ons hotel in Petra. 

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Dag 5. Maandag 30 april                                                                                  Dagprogramma                                                                                                    

Berg Nebo - Madaba - Machareus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedenksteen op de berg Nebo 

 

Madaba is vooral beroemd vanwege de kunst 

van het mozaïeken leggen. In één van de 

kerken vind je zelfs een mozaïek met daarop 

een voorstelling van een kaart van het Heilige 

Land. Heel bijzonder als je je realiseert dat 

deze kaart bijna 1500 jaar oud is. 

 

 

Mozaïek met kaart van het Heilige Land in 

Madaba (in het midden Jeruzalem) 

 

 

 

We vervolgen onze reis en komen bij de berg 

Nebo aan, vanwaar Mozes het uitzicht kreeg 

over het Beloofde Land. Uitzicht over de 

Jordaan, de Dode Zee en Israël. 

Vanaf die plek zien wij het recent ontdekte 

Sodom in de Jordaanvallei. De gesmolten 

stenen van  Tall el Hamman vertellen op hun 

manier het Bijbelse verhaal over Lot (Genesis 

19).  

De berg Nebo ligt in het gebied  van het 

vroegere Moab. Op weg naar het beloofde 

land kwam Israël via de Koningsweg naar 

Amman door het gebied van de Moabieten.   

 

We lezen immers in Numeri 22:1"Daarna 

trokken ze verder en sloegen hun kamp op in 

de vlakte van Moab, aan de overkant van de 

Jordaan, ter hoogte van Jericho".  

Ook wij staan met Mozes op de Nebo en zien 

het Beloofde Land slechts op een afstand. Wij 

zullen wel binnengaan door de Middelaar van 

het Nieuwe Verbond.  

 

 

 

  

  

 

  

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Dag 6.  Dinsdag  1 mei                                                                                   Dagprogramma                                     

Amman City Tour - Jabbok 

In de loop van de middag komen we aan in ons hotel aan de Dode Zee. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machaerus, Jordanië 

Tegenwoordig bekend als Mukawir, deze 

dramatische heuveltop is de traditionele 

plaats van de uitvoering van Johannes de 

Doper. Het ligt op minder dan 20 km ten 

zuidwesten van Madaba aan de King's 

Highway op een grimmige landtong (720 m), 

met uitzicht op de Dode Zee en beschermd 

aan drie kanten door diepe ravijnen. 

 

 

 

 

We vervolgen onze reis en na een korte rit bereiken we de vestingsheuvel Macherus, met uitzicht op  

de Dode Zee en Israël. Herodes de Grote liet hier in 30 voor Christus een zomerresidentie bouwen 

die toen ook als vesting fungeerde om de zuidgrens van Israël te beschermen. Hoe jaren later de 

dans van  een meisje in dit paleis tot de trieste dood van Johannes de Doper heeft geleid, kunt u 

lezen in Mattheus 15:1-12. 

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Amman. 

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://www.columbusmagazine.nl/images/user_images18/ba43b/1200x630/ba43b.jpg
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Amman, de hoofdstad van Jordanië, is een fascinerende stad van contrasten - een unieke mix van 

oud en nieuw - ideaal gelegen op een heuvelachtig gebied tussen de woestijn en de vruchtbare 

Jordaanvallei. In het commerciële hart van de stad wrijven ultra-moderne gebouwen, hotels, slimme 

restaurants, kunstgalerijen en boetieks comfortabel met traditionele koffiewinkels en kleine 

artisanswerkplaatsen. Overal is er een bewijs van het veel oudere verleden van de stad.  

Vanwege de hedendaagse welvaart en het gematigde klimaat van de stad is bijna de helft van de 

bevolking van Jordanië geconcentreerd in het gebied Amman. De residentiële voorsteden bestaan uit 

voornamelijk met bomen omzoomde straten en wegen die worden geflankeerd door elegante, bijna 

gelijkmatige witte huizen in overeenstemming met een gemeentelijk recht, waarin staat dat alle 

gebouwen met plaatselijke steen moeten worden geconfronteerd.  

Het stadscentrum is veel ouder en traditioneler met kleinere bedrijven die alles verkopen en verkopen 

van fijne juwelen tot dagelijkse huishoudelijke artikelen. De mensen verwelkomen bezoekers en zijn 

trots om hen te laten zien rond hun fascinerende en levendige stad.  

 

De Jabbok

    

 

De Jabbok is een 110 km lange rivier die in het Over-Jordaanse land stroomt en vanuit het oosten 

uitmondt in de rivier Jordaan, tussen het meer van Galilea en de Dode Zee. In het verleden vormde de 

Jabbok vaak een natuurlijke grens tussen volken. De rivier heet tegenwoordig Zerqa of Wadi Zerqa of 

Nahr ez-Zerka (Blauwe rivier). De benedenloop van de rivier vormde de grens tussen de rijken van 

Sihon en Og. Nadat deze rijken door Israël veroverd waren, vormde de Jabbok de grens tussen de 

stamgebieden van Gad en Manasse. Aan deze rivier worstelde Jakob met de Engel van de Heer 

(Gen. 32:22v) aan de plaats Pniël - Aangezicht van God - waar God hem na de worsteling de naam 

Israël gaf. In de loop van de middag heerlijk vrij  in ons luxe hotel aan de Dode Zee. 

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
http://www.christipedia.nl/Artikelen/G/Gennezareth%2C_Meer_van
http://www.christipedia.nl/Artikelen/D/Dode_Zee
http://www.christipedia.nl/Artikelen/S/Sihon
http://www.christipedia.nl/Artikelen/I/Isra%C3%ABl_(staat)
http://www.christipedia.nl/Artikelen/E/Engel
http://www.christipedia.nl/Artikelen/P/Pniel
http://www.christipedia.nl/Artikelen/G/God
http://www.christipedia.nl/Artikelen/I/Isra%C3%ABl_(naam)
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Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel aan de Dode Zee in Jordanië. 

 

Dag 7. Woensdag 2 mei                                                                                   Dagprogramma                                                                                  

Wadi Mujib Siq Trail - Lot’s Cave  - Allenby Grensovergang Jericho 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook vandaag bevinden we ons nog in het Bijbelse 

landschap en we rijden over de “Kings Highway” 

(Koningsweg) naar Wadi Mujib. De Arnon is steeds 

een belangrijke grens geweest en wordt 

verscheidene keren vermeld in de Hebreeuwse 

Bijbel. In verschillende Bijbelboeken wordt de Arnon 

genoemd als de grens, in theorie althans, tussen de 

Moabieten en de Amorieten voor dat het volk Israël 

zich gevestigd had in het Beloofde Land. Nadien zal 

de Arnon de grens vormen tussen het gebied van de 

Moabieten en de gebieden van de stam van Ruben 

en de stam van Gad (Deuteronomium 3:12, 16). In 

feite strekte het gebied van de Moabieten zich zowel 

ten zuiden als ten noorden van de Arnon uit. 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Bijbel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Bijbel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelboek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moabieten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amorieten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beloofde_Land
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruben_(stam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruben_(zoon_van_Jakob)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gad_(stam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gad


 
 

 Jerusalem Today Reizen maakt Israëlreizen geweldig!  

Confidence in travelling and touring to Israël 

 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

Lot’s Cave Sodom en Gomorra en andere 

steden van de Dode Zee-vlakte (of steden van 

de  Vallei) waren de onderwerpen van enkele 

van de meest dramatische en blijvende 

verhalen uit het Oude Testament, waaronder 

die van Lot, van wie de vrouw in een zoutpilaar 

werd veranderd. Zij gehoorzaamde niet aan 

Gods wil. Lot en zijn twee dochters hebben het 

overleefd en zijn gevlucht naar een grot in de 

buurt van het stadje Zoar (hedendaagse Safi).   

 

De Bijbel zegt dat Lot's dochters zonen 

hebben van wie de afstammelingen de 

Ammonieten en Moabieten zouden worden, 

waarvan de koninkrijken in het midden van 

Jordanië waren. Op de heuvel boven de stad 

Zoar (hedendaagse Safi) bouwden de 

Byzantijnse christenen een kerk en een 

klooster gewijd aan Saint Lot.  Het complex 

werd gebouwd rond de grot waar Lot en zijn 

dochters toevlucht vonden.     

 

Naar keuze: 

Wie de sportieve uitdaging  

van een wandeling door deze 

canyon  wilt doen, zal 

onvergetelijke ervaringen 

opdoen. Deze excursie zal 

ca. 2 uur duren. 

 

Beleef het  

survival avontuur! 

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Er is een grensovergang tussen Jordanië en 

de Palestijnse gebieden. De grens wordt 

echter bewaakt door Israël. The Allenby/King 

Hussein Bridge is dicht bij Amman en Jericho.  

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel 

in Jericho. 

Dag 8. Donderdag 3 mei                                                                                Dagprogramma                                                                                  

Jericho - Shilo - Taibé (wijnmakerij en bierbrouwerij) - Beit El 
 

Jericho, een Bijbelse stad van vloek en ontferming 

Wie aan Jericho denkt, herinnert zich de wonderlijke inname van deze stad. Het volk Israël trekt rond 

de stad, zes dagen achter elkaar en op de zevende dag zelfs zevenmaal. Bazuingeklank, ingestorte 

muren en dat ene huis met het scharlaken koord. 

 

‘Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen’. ‘Door het geloof is Rachab, de hoer, niet 

omgekomen’ (Hebr.11:30-31). Er komt zegen in plaats van vloek. 

 

 

 

 

 

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.breakingisraelnews.com/wp-content/uploads/2016/09/jordanian-terminal.jpg&imgrefurl=https://www.breakingisraelnews.com/75220/israel-accommodate-thousands-arabs-holiday-abrahams-sacrifice-ishmael/&docid=J6hWh_-mb1ng0M&tbnid=6XeTGlnqQ9phXM:&vet=10ahUKEwi-zpWx-fbTAhVnLMAKHUoaAfQ4ZBAzCCkoJzAn..i&w=660&h=330&bih=908&biw=1280&q=allenby bridge&ved=0ahUKEwi-zpWx-fbTAhVnLMAKHUoaAfQ4ZBAzCCkoJzAn&iact=mrc&uact=8
https://www.aroundtheglobe.nl/reizen/jordanie/
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Vanuit de ruinestad Jericho heb je een goed uitzicht op de berg der verzoeking. Volgens de 

overlevering zou de verzoeking in de woestijn in Jericho hebben plaatsgevonden. De berg der 

verzoeking is 350 meter hoog en op die berg zou Jezus 40 dagen hebben gevast. 

Shiloh 

"En de Heer verscheen opnieuw in Silo;  Want de Heer heeft zich onthuld aan Samuel in Silo door het 

woord van de Heer"(1 Samuël 3:21).  

Eén van de meest dramatische plaatsen in Israël is de onlangs gerenoveerde en hergebrandde Tel 

van Shiloh, waar de archeologische overblijfselen van de Tabernakel liggen. Je kunt letterlijk op de 

plaats staan waar de Joden 3500 jaar geleden aan de Heer geofferd hebben.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Shiloh werd ongeveer 3.500 jaar geleden door Joshua, de zoon van Nun, opgericht als de geestelijke 

hoofdstad van Israël.  De Tabernakel werd daar geplaatst, en joden uit het hele land kwamen om op 

die plaats te aanbidden (Jozua 18:1).  De Tabernakel stond meer dan 350 jaar in Shiloh volgens de 

joodse traditie en de resten ervan kunnen nog steeds worden gezien.  

 

Taibé (wijnmakerij en bierbrouwerij) 

Taybeh Brewery is een Palestijnse brouwerij in Taybeh op de 

Westelijke Jordaanoever. Het bier is gemaakt volgens de Duitse 

zuiverheidswet van 1516, waarin staat dat het bier uit vier basis 

natuurlijke ingrediënten moet bestaan: mout, hop, zuiver water en 

gist. Het is een hoogwaardig bier dat de zuiverheidswet in elk aspect 

van zijn proces volgt. Wij nodigen u uit om van de Taybeh ervaring te 

genieten.

Shilo: home of the tabernacle 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.breakingisraelnews.com/46375/welcome-to-shiloh/&usg=ALkJrhjT9Mz1HeK_01kA90uJazzSRPCCBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.breakingisraelnews.com/1371/tabernacle-evidence-unearthed-shilo/&usg=ALkJrhiFAhb6bgsb_dQ8x1UqGmah586rKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.breakingisraelnews.com/1371/tabernacle-evidence-unearthed-shilo/&usg=ALkJrhiFAhb6bgsb_dQ8x1UqGmah586rKA
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De twintig minuten rijden van Ramallah of van Jeruzalem beloont bezoekers met een prachtig uitzicht 

op honderden jaren oude olijfgaarden en groene wijngaarden op de horizon van Taybeh. De 

eenvoudige, maar charmante proeverijkamer stelt bezoekers in staat om onze nieuwste wijntijden te 

proeven, terwijl u de mogelijkheid hebt om met deskundig personeel te praten. Er is ook een 

bescheiden winkelruimte waar bezoekers wijnen en andere lokale producten van Taybeh kunnen 

bewonderen. 

 

Bethel 

De naam Bethel wordt in de Hebreeuwse Bijbel genoemd in Genesis 12 en 13 in de geschiedenis van 

Abram. Uit het vervolg in Genesis 28 en 48 blijkt dat de plaats oorspronkelijk Luz heette. Volgens dit  

verhaal was Jakob op de vlucht voor zijn tweelingbroer 

Esau en zag hij op die plek in een droom een ladder 

naar de hemel. Engelen gingen de ladder op en af en 

bovenaan stond God, die Jakob en zijn nageslacht het 

land Kanaän beloofde. Jakob richtte daar een steen op 

en gaf die plek de naam Beth-El (Hebreeuws voor  Huis 

van El of Huis van God), (Genesis 28:10 - 22). Ook in 

Genesis 35 wordt beschreven hoe de plaatsnaam Luz in 

Bethel werd veranderd. In Jozua 16:2 wordt de plaats 

nog "Bethel, behorend bij Luz" genoemd. Diner, 

dagsluiting en overnachting in ons hotel in Bethlehem. 

 

Dag 9. Vrijdag 4 mei                                                                                         Dagprogramma                                                                                  

Ochtend: Yad Vashem - Knesseth/Menora 

Middag: Graftuin Lord’s Supper 

Avond: Begroeting van de shabbat bij de 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’. 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Bijbel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genesis_(boek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jakob_(aartsvader)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jakobsladder_(Bijbel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kana%C3%A4n_(gebied)
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We rijden naar de grote Menorah tegenover de ‘Knesseth’, het Israëlische parlementsgebouw. 

Mogelijk maken we hier een mooie groepsfoto.  

 
 

 
  

 

 

 

 

Graftuin 

Deze Tuin is zorgvuldig bewaard als een christelijke heilige plaats omdat velen geloven dat het de tuin 

zou kunnen zijn van Josef van Arimatea, waarin Jezus begraven werd na zijn kruisiging. De Tuin 

wordt beheerd door een onafhankelijke Britse stichting, ‘The Garden Tomb Association’. 

 

“Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin 

nog nooit iemand begraven was” (Joh. 19:41). 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi788vo8L3UAhVQI1AKHe3tAXkQjRwIBw&url=http://renateenjorieke.waarbenjij.nu/reisverslag/3312463/dag-13-jeruzalem-werk-en-graftuin&psig=AFQjCNFE3qktXutjwyVLx8PwcCGZl079OQ&ust=1497548423772840
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Vrijdagavond: begroeting van de shabbat bij de Klaagmuur 

 

 

 

 
 

 

 

De staat Israël heeft een unieke positie binnen de hedendaagse wereld. Jerusalem wordt binnen drie 

belangrijke religies als een heilige stad gezin. Zowel binnen het jodendom, het christendom en de 

islam geldt Jeruzalem als een heilige plek. Dit gegeven draagt helaas ook bij aan de strijd tussen 

Israël en Palestina, want zowel de joden als de moslims willen Jerusalem graag in handen hebben. 

Over Oost-Jerusalem zijn al heel wat conflicten geweest. Als bezoeker is Jerusalem een fascinerende 

stad waar heel wat religieuze en historische bezienswaardigheden te zien zijn. Op de Tempelberg 

bevindt zich ook de Klaagmuur. In deze westelijke muur stoppen mensen briefjes met wensen en 

gebeden in de voegen tussen de stenen. Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Bethlehem. 

  

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Dag 10.  Zaterdag 5 mei                                                                                Dagprogramma                                                                                                                                     

Grote Synagoge  - Olijfberg - Dominus Flevit - Gethsemané - Via Dolorosa - Bethesda  

St. Anna kerk - Jerusalem Wall of Life 

 

  
 

 

Grote Synagoge van Jeruzalem 

Aan de ‘Rehov ha-Melekh Jorj’ King George 

street bevindt zich de Grote Synagoge van 

Jeruzalem. Een eerder besluit voor het 

bouwen van een synagoge was afkomstig van 

de rabbijnen Abraham Isaac Kook en Yaakov 

Meir in 1923. Het huidige Orthodoxe joodse 

gebedshuis werd echter omstreeks 1982 

gebouwd in opdracht van de rabbijn Zalman 

Druck. Van het Joodse denken en leven valt 

veel te leren. Dat is mogelijk door bijvoorbeeld 

een synagogedienst bij te wonen. Synagoges 

zijn er vele en van verschillende stromingen. 

We bezoeken de Grote Synagoge. We kunnen 

in en uit lopen tijdens de dienst. Hoe laat de 

dienst begint, is vaak niet precies bekend.  

 Olijfberg 

We gaan naar het topje van de Olijfberg. Een 

prachtig uitzicht over de oude stad, met het 

vroegere tempelcomplex, nu gedomineerd 

door de Omar- en El Aksa moskee. Het 

Kidrondal beneden met Joodse graven aan 

weerszijden. We lopen naar beneden, langs de 

graven, langs verschillende kerken naar de hof 

van Getsemané, bijna onderaan bij het dal. We 

bezoeken de Kerk van alle Natiën, 

aangrenzend aan de hof, en proberen een 

rustig deel van de hof te bezoeken, als de 

portier meewerkt en we er op een gunstig 

tijdstip zijn.  

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPm_K_hvnTAhUHLFAKHVstDFcQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerusalem_Great_Synagogue.jpg&psig=AFQjCNEK1-mJ5hLSduKMsUR0yyR4Ytn7GQ&ust=1495183392472403
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We steken het Kidrondal over en lopen naar de 

Schaapspoort (ook Leeuwenpoort genoemd), 

en gaan de oude stad binnen.  

 

Even verderop vinden we de opgravingen van 

Bethesda en de Annakerk met haar 

ongeëvenaarde akoestiek. 

 

 

 

 

 

 

In Jerusalem is bij de 

Schaapspoort een bad met 

vijf zuilengangen, dat in het 

Hebreeuws Bethesda heet 

(Joh.  5:1). 

 

 

 

 

 

Inmiddels zitten we op de Via Dolorosa, de weg die Jezus gelopen heeft met het kruis op zijn rug. We 

vervolgen de weg via drukke steegjes vol kooplui (de Shouks). De bus pikt ons weer op bij één van de 

toegangspoorten van de oude stad en brengt ons terug naar het hotel. 

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Duizenden bezoeken jaarlijks de Alliance International Cemetery in Israël. Een kleurrijke 

muurschildering, op een historische begraafplaats, in de beroemdste stad op aarde; Jerusalem.  Daar 

heeft een Amerikaanse kunstenaar zes en een half jaar gewerkt aan het schilderen van de kleurrijke 

scènes voor mensen die zich willen verbinden met dit prachtige liefdesverhaal van de Bijbel.   

 

 

Meir is de gids hier. Hij spreekt meerdere talen 

en communiceert de verhalen aan de groepen 

en personen die door de poorten komen om te 

bezoeken.   

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel 

in Bethlehem. 

 

   

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Dag 11. Zondag 6 mei                                                                                   Dagprogramma                                                                                                                                     

Kotel Tunnel - Stad van David - Hizkiatunnel/Siloam 

Tel Azeqa/Beth Semesh 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De City of David 

De stad van David (City of David) ligt net 

buiten de oude stad, de plaats waar koning 

David zijn paleis bouwde. We lopen vanaf de 

Klaagmuur daar zo naar toe. In de stad van 

David bij de Olijfberg in Jeruzalem bevinden 

zich meerdere onderaardse tunnels waaronder 

een tunnel die verbinding maakte met het 

tempelcomplex, maar ook een watertunnel die 

koning Hizkia (of Jechizkia) heeft laten 

uitgraven. Die tunnel loopt vanaf de Gihonbron 

naar het badwater van Siloam. 
 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

Bezoek aan de Westelijke Muur / Kotel Tunnel   

De Westelijke Muurstunnels zijn een soort 

'tijdstunnel' naar het oude Jeruzalem en elke 

bezoeker wordt direct teruggebracht naar de 

gloriedagen van Jeruzalem zoals zij tijdens de 

1e eeuw waren. Het bezoek is echter niet 

alleen een reis door de tijd, maar ook een 

krachtige les in de joodse geschiedenis. 

 

De Bijbelse tekst verwijst naar het gebied rond 

Azekah als de arena voor de strijd tussen de 

jonge David en de reusachtige Goliath (1 

Samuël 17:1). Zij confronteerden elkaar, 

Goliath met zijn pantser en schild, en David 

met zijn stenen en slinger. "De Filistijn 

vervloekt David door zijn goden" (1 Samuël 

17:43), maar David antwoordt: "Deze dag zal 

de HEERE u in mijn hand geven, en Ik zal u 

nederlagen en uw hoofd afsnijden…" (1 

Samuël 17:46-47). David gooit een steen van 

zijn slinger met al zijn macht en slaat Goliath in 

het midden van zijn voorhoofd.  De Filistijn valt 

op de grond, en David neemt zijn zwaard en 

snijdt zijn hoofd af. De Filistijnen vluchtten en 

worden door de Israëlieten vervolgd "tot aan 

Gat en de poorten van Ekron" (1 Samuël 

17:52). Diner, dagsluiting en overnachting in 

ons hotel in Tel Aviv. 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.eggedtours.com/jerusalem/the-kotel-tunnel-tour.aspx&usg=ALkJrhi9oG-pA9u3rIbShx0o8tgp3fltbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://azekah.org/about-azekah/david-and-goliath/&usg=ALkJrhgMUFlwx69vvcE3OHs4LHzDQE412g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://azekah.org/&usg=ALkJrhgOQ_ZfPBmAxM6oxmyF2B93XRlzdQ
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Dag 12. Maandag 7 mei                                                                                 Dagprogramma                                                                                                                                                                                 

Vrije dag: ieder kan deze dag naar eigen keuze invullen. 

 
Tel Aviv: Boulevard - Strand 

 

 
 

Tel Aviv: Bezoek aan de Carmel Market 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
http://www.telaviv4fun.com/images/garage_sale.jpg
http://www.telaviv4fun.com/images/flee-market-4.jpg
http://www.telaviv4fun.com/images/shuk-hacarmel2.jpg
http://www.take-a-trip.eu/nl/tel-aviv/fotos/foto-bezienswaardigheid/7101/
http://www.telaviv4fun.com/images/PC314327.jpg
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 Joppe/Jaffo 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 13. Dinsdag 8 mei                                                            Reisdag terug naar Nederland                                                                                                                                                                                                             

Transfer naar vliegveld Ben Gurion 
 

Vanochtend worden we naar het vliegveld Ben Gurion (Tel-Aviv) gebracht om ons in te checken voor 

de terugreis. Ongetwijfeld ligt een onvergetelijke reis achter ons.                                                   

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

 

 
 

-  wijzigingen voorbehouden - 

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. 

Diner, dagsluiting en overnachting in ons 

hotel in Tel Aviv. 

 

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZtarLhr7UAhULElAKHZscA9kQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaffa_(stad)&psig=AFQjCNEEsFRrwW2xCSOAseWWdQ7I1LuyGQ&ust=1497554279427937
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbt5-ghr7UAhUEKlAKHbVVDYMQjRwIBw&url=http://romeartlover.tripod.com/Jaffa.html&psig=AFQjCNEPpGMJKwdjpvWVzYKAaOZExO8Naw&ust=1497554152800695
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Jerusalem Today Reizen organiseert reizen onder de volgende voorwaarden: 

 

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. 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 

15) naamswijzigingen vóór tickening, geen kosten 

16) - naamswijzigingen    ná tickening, € 150 per persoon 

17) Mocht de reis vanwege te weinig deelnemers worden geannuleerd, dan zal het complete bedrag van uw aanbetaling 

worden geretourneerd.  

18) 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.  

19) Deelnemers die een lichamelijke dan wel mentale beperking hebben, dienen dit bij aanmelding te laten weten. 

20) Aan personen van verschillend geslacht wordt alléén een 2-persoonskamer toegewezen als er sprake is van een 

wettig huwelijk. 

21) Bij elke reis wordt ca. 4-6 weken voor vertrek een voorlichting - en kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.  

22) Er worden in Israël zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. 

23) De reis kan desgewenst onder voorwaarden in overleg met u worden verlengd.  

24) Garantieregeling Stichting Garantiefonds Reisgelden 

25) Garantieregeling Stichting Calamiteitenfonds Reizen  € 2,50 per factuur. 

26) Reserveringskosten € 15,00 per boeking 

 

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. 

          

 “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.”  

 

Yroc B.V. h/o Jerusalem Today Reizen                                                        website: www.jerusalemtodayreizen.nl  

E-mail: info@jerusalemtodayreizen.nl                            Bank: IBAN nr: NL29 RABO 0131 7843 15 

Herman Aldenkamp | Tel. 06-10234991                                                                                           BIC: RABONL2U 

Gerda Brons-Aldenkamp | Tel. 06-13708573                                                                    BTW nr.:8182.79.588.B.01 

Telgterweg 32, 3881 LM Putten                                                                                                      KvK nr. 08162244 

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
http://www.sgr.nl/garantieregeling
mailto:info@jerusalemtodayreizen.nl


 
 

  Jerusalem Today Reizen maakt Israëlreizen geweldig!  

Confidence in travelling and touring to Israël 
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Volg ons ook op facebook! 

https://www.facebook.com/JerusalemtodayReizen 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNk--Rp_nTAhVSKVAKHTxOBB4QjRwIBw&url=https://en.facebookbrand.com/&psig=AFQjCNHQjepqazPa7RpJqmaqKqkIEO6jzg&ust=1495192195582594

