Highlights Israël 9 dagen
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Israël is als volk en land voortdurend in het nieuws
Israël is als volk en land voortdurend in het nieuws.
Daar is heel veel negatief gekleurd nieuws bij.
Waarom is die strijd er toch en hoe komt het dat dit
volk na alle verschrikkingen die hen aangedaan zijn
en steeds weer worden aangedaan nog altijd een plek
onder de volken heeft, terwijl veel grotere en machtige
naties volledig verdwenen zijn? Ik geloof dat dit alles
te maken heeft met het plan van God.
De Heere God heeft een plan van heil en redding voor
onze wereld en in dat plan speelt Israël een centrale
rol. Er is ook een tegenstander, die is er om
begrijpelijke redenen alles aan gelegen om Gods plan
te frustreren. De beste manier om dat te doen is dat
het kanaal waardoor dit plan werkt, te weerstaan en
zo mogelijk te vernietigen. Een eeuwen omvattende
strijd is daarvan het gevolg. Voor Gods volk er een
bijzondere toekomst. Niet afgedwongen door wapens,
niet door een politieke consensus bewerkt, maar de
Messias van Israël zal komen en Zijn rijk op aarde
vestigen.
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Prijzen
25 deelnemers € 1543,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer op aanvraag
Inbegrepen in deze prijs is:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Heenreis vanaf Schiphol Airport, rechtstreekse vlucht naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv
Terugreis vanaf Ben Gurion Airport/Tel Aviv, rechtstreekse vlucht naar Schiphol Airport
Inclusief alle belastingen en toeslagen
8 overnachtingen op basis van half pension (ontbijt en diner) bij de 9-daagse reis
Gedurende alle tourdagen airconditioned luxe bus en Nederlands sprekende gids.
Op de rustdag, geen bus – geen gids, WEL lunch.
Alle entreegelden zoals genoemd in dit programma.
Assistentie op het vliegveld Ben Gurion van onze Israëlische touroperator .
Informatietas van onze Israëlische touroperator, landkaart van Israël en petje
kofferriem, label en badge van Jerusalem Today reizen, op de badge voorkant uw naam,
op de achterkant de telefoonnummers van de hotels vermeld.

Bijkomende kosten:
• reserveringskosten ad. € 19,50 per boeking
• Garantieregeling Stichting Calamiteitenfonds Reizen € 2,50 per boeking
Niet inbegrepen:
• Lunches tijdens de reisdagen op eigen kosten, vrijblijvend, p.p.p.d. ca. € 10,00 - € 12,00
• Persoonlijke verzekeringen, d.w.z. reis en annuleringsverzekering.
• 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 dan (9 daagse reis) 8 dagen € 48,00 per persoon ( 8 dagen á € 6,00 p.p.p.d.)
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Reisprogramma 29 april – 7 mei, 2019
Dag

Bezienswaardigheden

Overnachting

Dag 1

Vertrek vanaf Schiphol –Aankomst op de luchthaven Tel Aviv

Meer van Galilea

Dag 2

Golan Hoogvlakte: Mt. Bental - Cesarea Filippi/ Banias –
Capernaum – Tabgha – Boottocht op het Meer

Meer van Galilea

Nazareth Village –Murakha – Ceasarea – ’s avonds: Bijbelse tuin

Ariel

Donderdag Dag 4
2 mei

Jerusalem:
Bar Mitzwa – Davidson Center - Olijfberg - Dominus Flevit Gethsemané - Bethesda - St. Anna kerk - Via Dolorosa - Cardo –
Shouk

Jerusalem

Vrijdag
3 mei

Dag 5

Yad Vashem – Menora - Israëlcentrum

Jerusalem

Zaterdag
4 mei

Dag 6

Bezoek Grote Synagoge – Graftuin - Mt. Sion (Zionsberg): het
graf van koning David - Crypte van de Martelaren Bovenzaal
laatste avondmaal – Kerk van Hanegekraai/Galicantu

Jerusalem

Zondag

Dag 7

Een vrije dag in Jerusalem. We bezoeken zo mogelijk de dienst
in de Christ Church of uw reisleider verzorgt vandaag een
zondagse samenkomst. Lunch in het hotel.
De liefhebbers kunnen een wandeling maken over de muren
van de Oude Stad.

Jerusalem

Dag 8

Massada - Ein Gedi - Dode Zee - (Quasar Yahud=doopplaats)

Jerusalem

Dag 9

transfer naar Airport Ben Gurion

Nederland

Maandag
29 april
Dinsdag
30 april

Woensdag Dag 3
1 mei

Begroeting Shabbat

5 mei

Maandag
6 mei
Dinsdag
7 mei

Wilt u nadere informatie over deze reis, dan kunt u contact opnemen met:
 Jerusalem Today REIZEN I Herman Aldenkamp

tel. 06 10234991 I www.jerusalemtodayreizen.nl
 Jerusalem Today REIZEN I Gerda Brons-Aldenkamp

tel. 06 13708573 I www.jerusalemtodayreizen.nl
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Dag 1

Maandag Heenreis: Vanaf airport Schiphol rechtstreekse vlucht met TRANSAVIA
29 april naar Tel Aviv airport Ben Gurion

Hotel aan
Meer van
Galilea

Vanochtend vertrekt U vanaf Schiphol 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/kibbutz aan
het Meer van Galilea

Diner, overnachting in onze kibbutz aan het Meer van Galilea
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Dag 2

Dinsdag Golan Hoogvlakte: Cesarea Filippi/ Banias Mt. Bental
30 april Capernaum – Tabgha – St. Peter aan het meer van Galilea

Boottocht op Meer van Galilea

Hotel aan het
Meer van
Galilea

En de Heere Jezus en zijn discipelen zijn
uitgegaan naar de steden Caesarea
Philippi, en op de weg heeft Hij zijn
discipelen gevraagd en zeide tot hen:
“Wie zeggen de mannen, dat ik ben?” En
zij zeiden: “Johannes de Doper. Maar
sommigen zeggen, Elia. En andere, één
van de profeten”. Hij zei tegen hen:
“Maar wie zegt u dat ik ben?”En Petrus
antwoordde en zeide tot Hem: “U bent
de Christus”. (Markus 8: 27-29).

Cesarea Filippi/ Banias

Golan hoogvlakte
De Golan hoogvlakte is het bergachtige gebied in het noorden van Israël, tegen de grenzen met Syrië en
Libanon. Het is een spectaculaire omgeving met mysterieuze inwoners: de Druzen.In de verte zie je Libanon.
En als je een kwartslag draait, kijk je richting Syrië. Het uitzicht in het noorden van Israël is prachtig. De stilte is
overweldigend. En dan te bedenken dat je in een zwaar bevochten gebied staat.Vooral Syrië en Israël vechten
al decennialang om de vruchtbare Golan hoogvlakte. Als je het gebergte ziet, begrijp je wel waarom.
Watervallen en rotsige bergtoppen wisselen groene, vruchtbare valleien af. Sinds de Zesdaagse oorlog in 1967
behoort het grootste deel van het gebied toe aan Israël.

Mt. Bental

Vallei van de tranen

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

Kuneitra

Mount Bental is een van Israël's favoriete bergtoppen om
te bezoeken, mede door het grote panoramische uitzicht
op de Golan en zelfs Syrië, maar ook omdat Mount Bental
de plaats was van een moedige strijd die gevochten werd
tijdens de Israëlische oorlog tegen de Golan. Op een korte
rit, de bergtop biedt zowel schilderachtige schoonheid als
een glimp van het verleden - met bunkers open voor
bezoekers.
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Galilea
We bezoeken verder enkele Bijbelse plaatsen in
de omgeving van het Meer van Galilea.

St. Peter aan het meer van Galilea
We brengen een bezoek aan de plaatsen zoals
Kapernaüm, Tabgha (de plaats van het wonder
van brood en vissen)
Ter afsluiting van ons dagprogramma gaan we een boottochtje maken over het Meer van Tiberias
(Kineret of Meer van Galilea)

Diner, overnachting in onze kibbutz
aan het Meer van Galilea

7

Dag 3

Woensdag
1 mei

Nazareth Village –Murakha – Ceasarea
’s avonds: Bijbelse tuin

Hotel in
Ariël

Nazareth Village
Tweeduizend jaar na de geboorte van de Here Jezus, heeft Nazareth Village zijn deuren geopend voor
bezoekers. Nazareth Village is gelegen op een plek die opvallend onaangeroerd was en ongewijzigd sinds de
tijd van Jezus. In feite behoudt Nazareth Village de laatste overblijvende velden die door de Here Jezus
vrienden, familie en medeburgers zijn gewerkt .

Muhraka, Elia op de berg Carmel

Muhraka, profeet Elia

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
Zoals het boek van 1 Koningen 18: 1-46 betrekking
heeft, antwoordde Baäl niet op de kreet van de
priesters. Toen bouwde Elia het verwoeste altaar
van de Heer op en offerde een offer .

Vlakte van Yizreel

Op het dak van het klooster met uitzicht op de vlakte van
Yizreel/Armegedon
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In de namiddag rijden we naar ons hotel Eshel Hashomron in Ariël.
De eigenaars van dit hotel (Tova, Menachim en Tuvya) zullen u een rondleiding geven in de Bijbelse tuin,
welke zich bij het hotel bevindt.

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Ariël

Dag 4

Donderdag
2 mei

Jerusalem:
Bar Mitzwa – Davidson Center - Olijfberg - Dominus Flevit
Gethsemané - Bethesda - St. Anna kerk - Via Dolorosa Cardo
- Shouk

Hotel in
Jerusalem

Bar Mitzwa
We beginnen de dag bij de Klaagmuur
waar we een deel van de Bar Mitswaviering 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.
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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.

Olijfberg
De Olijfberg is feitelijk een bergrug die bestaat uit
drie gedeelten. Het noordelijke deel wordt nu
Scopusberg genoemd. Het middelste deel wordt nu
als 'Olijfberg' aangeduid. Op deze foto is het
zuidelijke gedeelte te zien: de 'Berg van het Verderf',
zo genoemd omdat koning Salomo hier tempels liet
bouwen voor allerlei afgoden (1 Koningen 11: 7-9).
Dit deel van de Olijfberg is nagenoeg even hoog als
de Tempelberg en maakt nu deel uit van de
Arabische wijk Silwan. Deze foto is genomen vanaf
de trappen die naar de tempel van de HERE leidden.
Zo'n 350 jaar stonden hier, zó dicht bij elkaar, de
tempel van de HERE en de tempels voor de afgoden.
Deze tempels werden pas door koning Josia
afgebroken (2 Koningen 23: 13).

Olijfberg
Dit is weer het middelste deel van de bergrug,
dus de eigenlijke Olijfberg. Op de voorgrond het
Kidrondal, daarboven is de Kerk van Alle Natiën
te zien, deze kerk staat op het terrein dat
traditioneel als Gethsemane wordt beschouwd.
De kerk met de gouden uivormige koepels is de
Russisch-Orthodoxe Kerk van Maria
Magdalena.
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Koningsdal Absalom
In 2 Samuël 18: 18 wordt vermeld dat Absalom voor
zichzelf in het Koningsdal een zuil had laten
oprichten. Het grafmonument op deze foto is lang
beschouwd als deze zuil en wordt daarom het 'Graf
van Absalom' genoemd. Inmiddels heeft onderzoek
uitgewezen dat dit monument niet stamt uit de tijd
van Absalom, maar uit de eerste eeuw voor Christus.
Weliswaar is het dus geen bouwsel uit Davids tijd,
maar wel uit de tijd vóórdat Jezus leefde. De Here
Jezus zag dus hetzelfde monument als wij nu,
wanneer Hij door het Kidrondal liep.

Dominus Flevit
De kleine traanvormige kerk van Dominus Flevit,
halverwege de westelijke helling van de Olijfberg ,
herinnert aan het Evangelie- incident waarin de Here
Jezus weende over het toekomstige lot van Jerusalem .
Dit aangrijpende incident zich heeft voorgedaan tijdens
de intocht van de Here Jezus in Jerusalem op de
eerste Palm zondag , toen de menigte hun mantels op de
weg voor hem uitspreiden en zij zeiden: ‘Gezegend is de
koning, Die daar komt in de Naam van de Heere’
Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.
(Lukas 19: 36-38)

Traanvormige kerk van Dominus
Flevit

Gethsemané
In Gethsemane, aan de voet van de Olijfberg, staan
olijfbomen die zeer oud zijn, mogelijk ouder dan
duizend jaar. In de Hof van Gethsemane bad de
Heere Jezus: 'Vader, als U wilt, neem deze
drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil,
maar de Uwe geschieden' (Lukas 22: 42). In deze
olijfboomgaard werd Hij gevangen genomen.
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Kerk van alle natiën naast Gethsémané
Leeuwenpoort
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)

Leeuwenpoort

St Anna kerk

In Jerusalem is bij de Schaapspoort een bad
met vijf zuilengangen, dat in het Hebreeuws
Betesda heet (Joh. 5:1)

"Want van tijd tot tijd daalde een engel
des Heren neer in het bad, dan bewoog
het water wie er dan het eerst in kwam na
de beweging van het water werd gezond,
welke ziekte hij ook had"

Bethesda
12

Via Dolorosa

Inmiddels zitten we op de Via Dolorosa, de lijdensweg, die de Heere
Jezus gelopen heeft met het kruis op zijn rug. We vervolgen de weg via
drukke steegjes vol kooplui, het Cardo en de Shouk en komen uit bij de
Damascuspoort.

Uiteindelijk komen we bij Damascuspoort
uit, waar de bus op ons wacht en ons naar
het hotel brengt.

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Jerusalem
Dag 5

Vrijdag
3 mei

Jerusalem:
Yad Vashem – Menora/Knessth - Israëlcentrum

Hotel in
Jerusalem

Begroeting Shabbat
Yad Vashem
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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 ster-geflonker,mensen
tasten in het donker. Luisterend naar
kindernamen, anderhalf miljoen tesamen
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Grote Menora
Israëlmuseum

De Schrijn van het Boek (Engels: Shrine of the Book; Hebreeuws היכל הספרHeikhal HaSefer), Het
Israël Museum in Jerusalem, herbergt de Dode Zee-rollen. De Dode Zeerollen zijn tussen 1947 en
1956 ontdekt in en rond de ruïnes van Qumran.

Israëlmuseum
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Aan het begin van de avond sluiten we ons dagprogramma af bij de Kotel (Klaagmuur) om daar met het
Joodse volk de shabbat te begroeten.

Shabbath shalom

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Jerusalem
Dag 6

Zaterdag
4 mei

Hotel in
Jerusalem:
Bezoek Grote Synagoge – Graftuin - Mt. Sion (Zionsberg): het Jerusalem
graf van koning David - Crypte van de Martelaren Bovenzaal
laatste avondmaal – Kerk van Hanegekraai

Grote Synagoge van Jerusalem

Aan de ‘Rehov ha-Melekh
Jorj’ King George street
bevindt zich de Grote
Synagoge van Jerusalem.
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.

Grote Synagoge van
Jerusalem
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Graftuin
Bijbehorende Bijbeltekst:
“Dicht bij de plaats waar de Heere Jezus
gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar
was een nieuw graf, waarin nog nooit
iemand begraven was.” (Joh. 19:41)

Gallicantu

Gallicantu, Kerk van het Hanengekraai
Deze kerk bevindt zich op de berg van Zion en een bezoek
brengt je meteen ook op de plaats waar de Heere Jezus zijn
Laatste Avondmaal doorbracht.
Volgens de overlevering zou Petrus hier tot driemaal toe Jezus
verloochend hebben, zoals Jezus van tevoren had voorspeld
Mattheüs 26 vers 34

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).

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.

het graf van koning David

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel
Jerusalem

in
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Dag 7

Zondag
5 mei

Jerusalem:
‘s Morgens een samenkomst – lunch – ’s middags vrij

Hotel in
Jerusalem

Een vrije dag in Jerusalem. We bezoeken zo mogelijk de dienst in de Christ Church of uw
reisleider verzorgt vandaag een zondagse samenkomst.
Op deze dag wordt u door ons een lunch aangeboden in het hotel. Daarna bent u vrij om aan
de middag zelf een invulling te geven.
De liefhebbers kunnen zo mogelijk een wandeling maken over de muren van de Oude Stad.

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Jerusalem

Dag 8

Maandag
6 mei

Massada - Ein Gedi - Dode Zee - (Quasar Yahud=doopplaats)

Hotel in
Jerusalem

Massada

Massada kabelbaan

Massada Slangenpad

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 “slangenpad”op omhoog*
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Ein Gedi We maken 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).

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.

Qasr Al Yahud Bethabara

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

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Jerusalem
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Dag 9

Dinsdag
7 mei

Transfer naar Airport Ben Gurion
Terugreis TLV-AMS: 12:45-16:55 TRANSAVIA

Reisdag naar
Nederland

Transfer naar het vliegveld Ben Gurion gebracht om ons in te checken voor de terugreis.
Rechtstreekse vlucht naar Nederland, Airport Schiphol

de luchthaven Tel-Aviv /Ben Gurion om in te checken voor onze terugreis naar
Nederland.
-wijzigingen voorbehoudenOngetwijfeld ligt een onvergetelijke reis achter ons.
Shalom en lehitraot
(Vrede zij u en tot ziens!)
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Jerusalem Today Reizen organiseert reizen onder de volgende voorwaarden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

De reizen worden in Nederland voorbereid door Jerusalem Today Reizen en uitgevoerd.
Iedere reis wordt begeleid door een deskundige reisleider van Jerusalem Today Reizen en in Israël door een
Israëlische Nederlands sprekende gids.
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.
Alle reissommen zijn op basis van half-pension. Dat wil zeggen dat op alle reizen ontbijt en diner, in de reissom zijn
inbegrepen.
Voor de (eenvoudige) lunches (niet verplicht) per keer dient u voor een bedrag van ca. € 8,- á € 11.00 rekening te
houden.
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.
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.
Uiterlijk 8 weken voor vertrek wordt bekend gemaakt of de reis wel of niet doorgang kan vinden.
Bij aanmelding dient € 250,00 als aanbetaling te worden betaald, dat bedrag wordt verrekend met de eindfaktuur.
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.
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.
Na ontvangst van de aanmelding wordt binnen 2 weken een bevestiging van ontvangst naar u toegestuurd.
Iedere deelnemer ontvangt een faktuur om de reissom over te maken aan Jerusalem Today Reizen.
Betaling: de valutadatum staat op de faktuur aangegeven.
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
naamswijzigingen vóór tickening, geen kosten
- naamswijzigingen ná tickening, € 150 per persoon
Mocht de reis vanwege te weinig deelnemers worden geannuleerd, dan zal het complete bedrag van uw aanbetaling
worden geretourneerd.
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.
Deelnemers die een lichamelijke dan wel mentale beperking hebben, dienen dit bij aanmelding te laten weten.
Aan personen van verschillend geslacht wordt alléén een 2-persoonskamer toegewezen als er sprake is van een
wettig huwelijk.
Bij elke reis wordt ca. 4-6 weken voor vertrek een voorlichting - en kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.
Er worden in Israël zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.
De reis kan desgewenst onder voorwaarden in overleg met u worden verlengd.
Garantieregeling Stichting Garantiefonds Reisgelden
Garantieregeling Stichting Calamiteitenfonds Reizen € 2,50 per factuur.
Reserveringskosten € 19,50 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
E-mail: info@jerusalemtodayreizen.nl
Herman Aldenkamp | Tel. 06-10234991
Gerda Brons-Aldenkamp | Tel. 06-13708573
Telgterweg 32, 3881 LM Putten

website:www.jerusalemtodayreizen.nl
Bank: IBAN nr: NL29 RABO 0131 7843 15
BIC: RABONL2U
BTW nr.:8182.79.588.B.01
KvK nr. 08162244
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Aantekeningen
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Volg ons ook op facebook!
https://www.facebook.com/JerusalemtodayReizen
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