
10-daagse Israëlreis  
tijdens Loofhuttenfeest 

 

25 september t/m 4 oktober 2018 
 

Reissom: 20-25 deelnemers:  € 1614,00  
Eénkamertoeslag: €   499,00 

 
3 overnachtingen in Nof Tavor te Mizra   

6 overnachtingen in Ein Karem te Jeruzalem 
 

De bovenstaande tarieven zijn inclusief: 
 
• EL-AL retourtickets AMSTERDAM-TEL-AVIV 
• Ben Gurion luchthaven aankomst en vertrek transfers. 
• 9 overnachtingen in de bovenstaande hotels op basis van halfpension. 
• 7 dagen sightseeing en entreegelden in een moderne bus met airconditioning volgens ons 

programma. 
• Nederlandstalige gids (Yossi Alkelai) op transfers & reisdagen. 
• Bijstand en kruier bij BGN bij aankomst. 
• Bestelloon bij hotels. 
 
Het bovenstaande omvat niet: 
 
• Reis- en annuleringsverzekering. 
• Lunches. 
• Fooi geven aan gids, chauffeur, hotel- en restaurantpersoneel. 
 

Van dag tot dag: 
 
Dinsdag: 25 september  
Vertrek met El-Al om 11.45 uur vanaf Schiphol. 
Na begroeting en kennismaking met onze gids rijden we naar ons hotel in de omgeving van 
het Meer van Galilea 
 
Woensdag: 26 september 2018 
We rijden naar het meer van Galilea voor een ochtendboottocht. Hierna gaan we naar Ka-
pernaum en bezoeken een synagoge uit de 5e eeuw. Bij de Berg der Zaligsprekingen genie-
ten we van het panoramische uitzicht op het hele meer van Galilea. In Nazareth bezoeken 
we Nazareth Village (een reconstructie van Jezus’ tijd 2000 jaar geleden) en de kerk van 
Annunciatie.  
 
Donderdag: 27 september 2018 
We rijden eerst naar Safed, centrum van Joodse mystiek en bezoeken daar de kunstenaars-
wijk. We vervolgen onze tocht naar de Golanhoogten en bezoeken achtereenvolgens Nim-
rod’s Castle en het natuurreservaat van Tel Dan en Banias (Caesaria Phlippi). Hierna gaan 
we naar de berg Bental met uitzicht op Syrië. 
 
Vrijdag: 28 september 2018 



Op de weg naar Jeruzalem gaan we eerst aan bij Beit Shean, het oude Decapolis dat ver-
woest werd door een aardbeving. We rijden verder naar het zuiden langs de Jordaanvallei 
en bereiken de doopplaats Qazar El Yahoud. Voor we naar het hotel gaan we als de tijd het 
toelaat nog naar het begin van de sabbat kijken bij de Klaagmuur. 
 
Zaterdag: 29 september 2018 
We starten op de Olijfberg voor een panoramisch uitzicht op Jeruzalem. Hierna dalen we de 
berg af richting de stad en bezoeken achtereenvolgens Dominus Flevit, Hof van Gethséma-
ne, de kruisvaarderskerk Sint Anne en Bethesda, de Via Dolorosa naar de Heilige Grafkerk. 
 
Zondag: 30 september 2018 
We houden een dienst in ons hotel  
Daarna hebben we verder een vrije dag. 
 
Maandag: 1 oktober 2018 
We rijden eerst naar Arad en bezoeken daar de Fontein der Tranen van de  beeldhouwer 
Rick Wienecke. Uiteraard gaan we ook naar Massada, het laatste toevluchtsoord van de ze-
loten tegen het Romeinse leger. Na een onvergetelijk bad in de Dode Zee keren terug naar 
Jeruzalem om de Simchat Torahviering.  
 
Dinsdag: 2 oktober 2018 
We nemen eerst een kijkje bij de Knesseth, het Israëlische parlement en de Menorah. Yad 
Vashem - Israëls gedenkteken voor de slachtoffers van de Holocaust – vraagt daarna onze 
aandacht met zijn Laan der Rechtvaardigen, het indrukwekkende kinderpaviljoen en muse-
umcomplex. Hierna gaan we naar Ein Karem, de geboorteplaats van Johannes de Doper en 
bezoeken de Sint-Jankerk. 
 
Woensdag: 3 oktober 2018 
In de oude stad bezoeken na het Tempelinstituut de volledig gerestaureerde Hurvasynago-
ge. Na een afsluitend bezoek aan de Graftuin kunt u aan het einde van de dag nog wat in-
kopen doen. 
 
Donderdag: 4 oktober 2018 
Vertrek vanaf Tel Aviv naar Nederland om 15.55 uur. 
 

 
 
 
 
 

 


