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Jerusalem de felst bevochten stad ter wereld
En niemand heeft een oplossing voor het conflict.

Wanneer is het allemaal begonnen?
Om de kwestie Jerusalem echt goed te begrijpen, moeten we - sorry - toch een flink
stuk terug in de geschiedenis.
Terug naar de 10de eeuw voor Christus, naar een
gehuchtje middenin de kale woestenij van het Midden-Oosten (toen nog Kanaän)
waar het Jodendom ontstond, de eerste religie met maar één god. Dat gehuchtje
heette Jeruzalem en het was geen toeval dat koning David, de grondlegger van het
Jodendom, daar zijn hoofdstad van maakte. De plek was van oudsher in trek, omdat
er een waterbron welde. Die eerste tempel, gebouwd door de zoon van David, koning
Salomo, werd in de loop van de eeuwen verwoest, zoals zovele tempels in de loop
van zoveel eeuwen, maar van de tweede tempel zou één wand tot op de dag van
vandaag standhouden: de beroemde Klaagmuur. Die muur, die plek, en dat gehuchtje
(anno 2017 een volgepropte stad met 850.000 inwoners) zijn voor Joden nog steeds
opperheilig: de bakermat van hun godsdienst.

Wanneer kwam er ruzie van?
De Joden bleven eeuwenlang het enige volk met één god. Pas met de geboorte van
de Here Jezus Christus - het begin van onze westerse jaartelling - ontstond nog zo'n
'monotheïstische godsdienst'. En nog een tijd later, in de 7de eeuw, de islam. Net als
de Joden zagen ook de christenen en de moslims vanaf het prilste begin Jerusalem als
hun heilige stad. Voor christenen was het dé plek waar Christus gekruisigd werd,
begraven, en uit de dood verrees.
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Reisprogramma o.l.v. dhr. G. Laheij
12 daagse Israëlreis - DV maandag 12 april tot en met vrijdag 23 april 2021
Reisprogramma 12 dagen
Dag

Maandag

Bezienswaardigheden

Overnachting

Donderdag

Dag 1 Vertrek vanaf de luchthaven rechtstreekse vlucht
Aankomst op de luchthaven Tel Aviv Ben Gurion
Bezoek Beth Juliana (Joods Nederlands bejaarden tehuis) in Herzliya
Dag 2 * BEIT LID = The Stairway to Heaven Monument ter gedachtenis aan
de aanslag
*Megiddo - Karmel/Muhraka
*Lohamei HaGeta'ot = Het Ghetto Fighters 'House Museum
*Rosh Hanikra
Dag 3 Tel Facher Syrische basis - Arch Cave - Misgav Am - Hula Vallei
(fietstocht) - Gamla
Dag 4 Boottocht meer Galilea - Kana - Zippori - Kfar Kama - Mount Arbel

Vrijdag

Dag 5

Dinsdag

Woensdag

Shilo opening openingstijd vrijdag 08.00 – 13.00 uur – Itamar
Begin van de avond begroeting van de sjabbat bij de Kotel

Netanya

Yehiam
Guest house

Kibbutz
Kinar Galilee
Kibbutz
Kinar Galilee
Jerusalem

Shalom Rimonim
(nabij Herzlberg)

Zaterdag

Zondag

Maandag

Dinsdag

Dag 6 Bezoek grote synagoge – tour door Jerusalem met bus:
Menorah - Forest of the Martyrs – lunch – Olijfberg - Ammunition
Hill Memorial - Graftuin
Dag 7 ’s Morgens gezamenlijke dienst in hotel
In het hotel: koffie drinken met elkaar, vervolgens lunch
’s middags vrij

Jerusalem

Dag 8

Jerusalem

Dag 9

Wandeling over de muur – Bar Mitswa – Overleg met keuze:
Yad Vashem of Herzl berg of Shaare Zedek ziekenhuis
In de avond Light & Sound show at Tower of David in de Oude Stad
Qumran – Ein Gedi – Dode Zee (Ein Bokek)

Shalom Rimonim
(nabij Herzlberg)

Jerusalem

Shalom Rimonim
(nabij Herzlberg)

Shalom Rimonim
(nabij Herzlberg)

Jerusalem

Shalom Rimonim
(nabij Herzlberg)

Woensdag Dag 10

Herodian – Tekoa – Sdebar –- Hebron

Donderdag Dag 11

Bedoeïenen markt Beër Sheva - bustocht door woestijn met bezoek
aan project Joods Nationaal Fonds - Ein Avdat

Yehuham
HotelDesert Iris
Yehuham
HotelDesert Iris

Vrijdag

Transfer naar Airport Ben Gurion

Nederland

Dag 12

Dagprogramma op aanvraag

U kunt ons vinden op onze website
Brochure op aanvraag

www.jerusalemtodayreizen.nl

Download Aanmeldingsformulier
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12 april – 23 april 2021
Prijs:
€ 2.195,00 (bij 25 personen)
€ 2.158,00 (bij 30 personen)
Duur: 12 Dagen
Reisnr. 2021 – 06
Reisleiding:
Gerard Laheij

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 JerusalemToday 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 € 7,00 p.p.p.d.
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Confidence in travelling and touring to Israël
is een geregistreerde handelsnaam van YROC b.v.

Herman Aldenkamp
06 10234991
Gerda Brons - Aldenkamp 06 13708573
email: info@jerusalemtodayreizen.nl
web-site: www.jerusalemtodayreizen.nl
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