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  Israëlreis reisnr. 2023-06  
12-daagse Israëlreis:o.l.v. dhr. Gerard Laheij 

maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

 

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

Gerard Laheij  

Tel. 0180 – 786760 

Email: fam.g.laheij@gmail.com 
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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 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023 

Reisprogramma 12 dagen 

Dag Bezienswaardigheden    Overnachting 

Maandag        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 

Netanya 

Dinsdag          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 

Kibbutz Nes Amin 

 

Woensdag      Dag 3              Tel Facher Syrische basis - Arch Cave - Misgav Am - Hula Vallei 
(fietstocht) - Gamla 

Kibbutz              
Kinar Galilee 

Donderdag     Dag 4 Boottocht meer Galilea - Kana - Zippori - Kfar Kama - Mount Arbel  
 

Kibbutz              
Kinar Galilee 

Vrijdag           Dag 5             Shilo opening openingstijd vrijdag 08.00 – 13.00 uur – Itamar 
Begin van de avond begroeting van de sjabbat bij de Kotel 

Jerusalem 

Shalom Rimonim  
(nabij Herzlberg) 

Zaterdag         Dag 6              Bezoek grote synagoge – tour door Jerusalem met bus: 
Menorah - Forest of the Martyrs – lunch – Olijfberg - Ammunition 
Hill Memorial - Graftuin 

Jerusalem 

Shalom Rimonim  
(nabij Herzlberg) 

Zondag           Dag 7            ’s Morgens gezamenlijke dienst in hotel  
In het hotel: koffie drinken met elkaar, vervolgens lunch 
’s middags vrij 

Jerusalem 

Shalom Rimonim  
(nabij Herzlberg) 

Maandag       Dag 8               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 

Jerusalem 

Shalom Rimonim  
(nabij Herzlberg) 

Dinsdag          Dag 9 Qumran – Ein Gedi – Dode Zee (Ein Bokek)  
 

Jerusalem 

Shalom Rimonim  
(nabij Herzlberg) 

Woensdag   Dag 10 Herodian – Tekoa – Sdebar –- Hebron  Yehuham 
HotelDesert Iris 

Donderdag  Dag 11 Bedoeïenen markt Beër Sheva - bustocht door woestijn met bezoek 
aan project Joods Nationaal Fonds - Ein Avdat  

Yehuham 
HotelDesert Iris 

Vrijdag         Dag 12 Transfer naar Airport Ben Gurion  Nederland  

 

   

 

 

  

Download Aanmeldingsformulier 

 

Brochure op aanvraag 

Beth Juliana in Herzliya  

                   Telefoon : 09-9704646           

                   E-mail : office@bjh.co.il  

                   David Raziel 22, Herzliya            

 

https://shalomisraeltours.com/tel-facher/
https://jerusalemtodayreizen.nl/wp-content/uploads/2020/04/Jacques-Brunt-aanmeldingsformulier-2021-01.pdf
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24 april – 5 mei 2023 

Prijs:  

€ 2409,00 bij 25 personen 

€ 2361,00 bij 30 personen 
 
Duur: 12 Dagen 
 
Reisnr. 2023– 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.  

  Opmerking: Bericht van de touroperator op 18 juli 2022 

Alle luchtvaartmaatschappijen hebben voorlopig een verhoging van € 35,00 per persoon 

aangekondigd. We hopen echter dat de prijs zich weer stabiliseert, zodat we geen aanpassingen 

hoeven  te doen.                         

Niet inbegrepen:  

Lunches tijdens de reisdagen op eigen kosten, vrijblijvend,  p.p.p.d. ca. € 12,00 - € 15,00 

Persoonlijke verzekeringen, d.w.z. reis en annuleringsverzekering. 

Vaste regel/gewoonte in Israël is het geven van fooien € 10,00 p.p.p.d.               

                                                         

  

  

  

  

  

  

  

              

  

  

  

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

Gerard Laheij  

Tel. 0180 – 786760 

Email: fam.g.laheij@gmail.com 
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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. € 12,- á  € 15.00  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) 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. 

10) 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 correct en naar waarheid te 

hebben ingevuld. 

11) Na ontvangst van de aanmelding wordt binnen 2 weken een bevestiging van ontvangst  naar u toegestuurd. 

12) U ontvangt een faktuur 8 weken voor vertrek om de reissom over te maken aan Jerusalem Today Reizen. 

Betaling: de valutadatum staat op de faktuur aangegeven. 

13) 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                                                  de ticketprijs van de reis  

- bij annulering 69-45 dagen voor vertrek 30% per persoon  van de totale reissom 

- bij annulering 44-31 dagen voor vertrek 60% per persoon  van de totale reissom 

- bij annulering vanaf 30 dagen voor vertrek totale volledige betaling van de totale reissom 

14) Geld-Retour-Garantie m.b.t. CORONA PANDEMIE 
We willen dat u ontspannen op uw Israëlreis kan gaan met Jerusalem Today Reizen.                                               
Krijgt uw Israëlreis tot 8 weken voor vertrek een negatief reisadvies omwille van cORONA, dan krijgt u uiteraard uw 
volledige geld retour, wij werken absoluut niet met vouchers.  

15) Wat met uw annulerings-reisverzekering? 

De Geld-Terug-Garantie vervangt de annulerings-reisverzekering NIET! 

16) naamswijzigingen vóór tickening, geen kosten- 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) Reserveringskosten € 29,00 per boeking  
       

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 
 

 

 

  

mailto:info@jerusalemtodayreizen.nl


 

 

  Confidence in travelling and touring to Israël                  

                        is een geregistreerde handelsnaam  

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Herman Aldenkamp              06 10234991 

Gerda    Brons - Aldenkamp 06 13708573 

email: info@jerusalemtodayreizen.nl 

web-site: www.jerusalemtodayreizen.nl  

mailto:info@jerusalemtodayreizen.nl
http://www.jerusalemtodayreizen.nl/



