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REISPROGRAMMA 

Dag 

Bezienswaardigheden Overnachting 

Zaterdag        Dag 1 

25 april 

Rechtstreekse vlucht naar Israël 

Aankomst op de luchthaven Tel Aviv  Ben Gurion 

Negev 

Zondag           Dag 2 

26 april 

Negev Woestijn: Arad= Fountain of tears - SdeBoker = 

Midreshet Ben Gurion Ein Advat - Mizpe Ramon-  Timna Park 

Hotel in Eilat 

Maandag        Dag 3 

27 april 

Massada - Ein Gedi -  Dode Zee  

Qasr al Yahud=dooplaats van de Here Jezus  

Hotel buiten 

Jerusalem 

Dinsdag          Dag 4 

28 april 

Kotel Tunnel - Davidson Centrum – Mt. Olives - Dominus 

Flevit Gethsemané -  Bethesda - St. Anna Kirche - Via 

Dolorosa - Cardo - Shouk - City of David/HizkiaTunnel/Siloam 

Hotel buiten 

Jerusalem 

Woensdag     Dag 5 

29 april 

Yad Vashem -  Israël Museum – Menora 

Graftuin/viering Heilig avondmaal 

Hotel buiten 

Jerusalem 

Donderdag    Dag 6 

30 april 

Bethel - Elon Moré: Ebal en Gerizim - Shilo                                            

’s Avonds Ariël Bijbelse tuin 

Ariël 

Vrijdag            Dag 7 

1 mei 

Nazareth Village - Capernaüm – Tabgha                                  

Berg der Zaligsprekingen boottocht  op het Meer van Galilea 

Kibbutz bij de berg 

 Gilboa 

Zaterdag        Dag 8 

2 mei 

vrije dag          krijgt lunchpakket mee    
Gan HaShlosha National Park  zwemparadijs, warmwater 

bronnen 

Kibbutz bij de berg 

Gilboa 

Zondag           Dag 9 

3 mei 

Golanhoogte: - Ceasarea Filippi/ Banias - Mt. Bental 

Rafting Kfar Blum 

Kibbutz bij de berg 

 Gilboa 

Maandag     Dag 10 

4 mei 

Safed Winery of  Ceshet Cave - Rosh Hanikra  - Akko 

  

Akko 

Dinsdag        Dag 11 

5 mei 

Megiddo – Muhraka - Caesarea Netanya 

Woensdag   Dag 12 

6 mei        geen gids 

Tel Aviv: Carmel market -  Bezoek Jaffo/Joppe 
transfer naar Airport Ben Gurion 

Terugreis 

Op één van 

de avonden 

Optie: ca. € 15,00 p.p.   

In de avond Light & Sound show at Tower of David in de 

Oude Stad 

  

  Zijn er broeders en/of zusters, die de wens hebben om zich 

te laten dopen, dan kunnen wij dat in het reisprogramma 

opnemen. 

i.o.m. 

Johan van Ooyen 

ISRAËLREIS          o.l.v. Johan van Ooyen 

 25 april – 6 Mai 2020 

Reisprogramma 12 dagen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Prijs:       

€ 2075,00 

Toeslag 1-persoonskamer € 608,00     

Inbegrepen in deze prijs is:  

• Heenreis: rechtstreekse vlucht naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv 

• Terugreis: vanaf Airport Ben Gurion Airport/Tel Aviv, rechtstreekse terugvlucht. 

• Inclusief alle belastingen en toeslagen 

• 11 overnachtingen op basis van half pension (ontbijt en diner) bij de 12-daagse reis 

• Gedurende alle tourdagen airconditioned luxe bus en Nederlands sprekende gids. 

• 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 

• Dagprogramma, zangbundel, informatieboekje, kofferriem, label en badge van 

 Jerusalem Today reizen, op de badge voorkant uw naam, op de achterkant de telefoonnummers 

van de hotels vermeld.  

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 € 9,00 p.p.p.d.  

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

Confidence in travelling and touring to Israël                  

        is een geregistreerde handelsnaam van YROC b.v. 

                                                                                                                

Als 10-jarige jongen bezocht ik ruim 25 jaar geleden voor het eerst Israël. Wat een impact heeft 

dat op mijn leven gehad. Vanaf dat moment kwam ik ieder jaar in het land van de Bijbel. Deze 

reizen hebben ervoor gezorgd dat de Bijbel echt tot leven is gekomen en ik liefde heb gekregen 

voor Israël, het land van de belofte. De geschiedenis van dit land is heel nauw verbonden met de 

geschiedenis van de Bijbel. Vanaf de 10e eeuw voor Christus is 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 Jezus de Messias geleden heeft, gestorven is en 

waar Hij is opgestaan uit de dood. Vanaf de olijfberg is Hij opgevaren en zal Hij spoedig 

terugkeren, om te regeren over de gehele aarde. Naast een uitgebreid bezoek aan deze bewogen 

stad, zullen we het hele land doorkruisen en stilstaan bij zoveel Bijbelse gebeurtenissen die in dit 

land hebben plaatsgevonden. Iedere avond zal ik een avondsluiting voorbereiden, waarbij we 

vanuit Gods woord een passage behandelen over de plaats die we dezelfde dag hebben 

aangedaan. Zo komt Gods woord nog veel meer tot leven. Gaat u mee op ontdekkingsreis?  

Uw reisleider: Johan van Ooijen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman Aldenkamp              06 10234991 

Gerda    Brons - Aldenkamp 06 13708573 

email: info@jerusalemtodayreizen.nl 

web-site: www.jerusalemtodayreizen.nl  
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