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Israël, als beloofd! Een land met een ongelooflijke 
hoeveelheid aan natuurschoon, van woestijnen tot 
bergen, van Canyons tot wadi’s, van de Middellandse Zee, 
de Dode Zee tot aan de Rode zee. Maar ook het land van 
verschillende culturen en religies, van kleurrijke mensen 
die thuiskomen van overal ter wereld, van rijkdom en 
armoede en van verbindingen en tegenstellingen. Voor 
ons, uit Nederland, een land waar je vrij kunt rondreizen, 
veel kunt leren, je kunt bezinnen en verdiepen. Maar 
waar je ook naar een festival, een bar, de disco en de 
bioscoop kunt gaan en waar je van zon, zee en strand kunt 
genieten. 
 
Wij nodigen je van harte uit een afspraak met ons te 
maken als je ideeën hebt om een dergelijke reis samen 
met ons te gaan organiseren. We helpen je graag!  
 

Hieronder treft je een voorbeeld omschrijving aan en lees hoe zo’n reis er uit zou kunnen zien. 
 
 

Israël – Grensverleggende reis, 10-daagse jongerenreis 

 

Dag 1:  
Amsterdam – Tel Aviv – Shaar Ha Golan (d) 
Vandaag vertrekken we vanaf Schiphol naar Tel Aviv.  
Na aankomst in op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv 
ontmoeten wij een vertegenwoordiger van Makor Reizen. 
Daarna rijden wij door naar kibboets Shaar Ha Golan 
gelegen aan de zuidkant van het Meer van Galilea, op 
een plek waar het water van de rivier de Jordaan het 
meer verlaat op zijn reis naar de Dode Zee. We diner en 
logeren in een 3-persoonkamers op de kibboets. 
 
Dag 2:   
Shaar Ha Golan – Kfar Kana – Sea of Galilea – Tabgha - 
Capernaum (o,d) 
Jesus Trail 

Na het ontbijt rijden we naar Kfar Kana, de plek waar Jezus water in wijn veranderde op de bruiloft in Kana. 
Vanaf Kfar Kana lopen we een gedeelte de Jesus Trail. 
De wandeling eindigt in Zippori (8 km). Onderweg 
beklimmen we de Arbel Cliff, bezoeken we de berg van 
de Zaligsprekingen en wandelen we naar beneden naar 
Tabgha. Bij het meer van Galilea worden we opgehaald 
met de bus en rijden we van Tabgha naar Capernaum.  
In Capernaum bezoeken we de synagoge en het huis van 
Petrus. Toen Jezus Nazareth verlaten had zou hij 
geregeld naar Capernaum gaan. Hij logeerde dan in het 
huis van Petrus. De synagoge en het huis van Petrus 
bevinden zich op het opgravingsterrein waar we verder 
nog allerlei historische voorwerpen kunnen bezichtigen, 
zoals mozaïeken, bouwornamenten, zuilen met 
opschriften en een fries met een davidster. BBQ en 
overnachting in kibboets Shaar Ha Golan.  



Dag 3:   
Shaar Ha Golan – Golan hoogvlakte (o,d)  
Hike at Jilaboun Stream op Golan Hoogvlakte 
In de ochtend rijden we naar de Golan Hoogvlakte.  
Hier gaan we hiken langs Jilaboun Stream, één van de 
mooiste hikes op de Golan hoogvlakte. We hiken door 
een prachtig en fascinerende landschap met veel 
watervallen waar we heerlijk kunnen zwemmen. Na de 
hike rijden we naar kibboets Maayan in HaGoshrim waar 
we jongeren ontmoeten van onze leeftijd en helpen we 
mee met het rapen van fruit. Diner en overnachten in 
kibboets Shaar Ha Golan. 
 
Dag 4:  
Shaar Ha Golan - Jeruzalem (o,d) 
Voettocht door Jeruzalem  

We rijden naar Nahal Prat voor een wandeling naar het klooster van St. George in Wadi Qelt. Vanaf hier 
rijden we met de bus naar Jeruzalem. In de loop van de middag verkennen we te voet Jeruzalem. We zien  
Mea Shearim, dit is de Chassidische wijk van 
Jeruzalem en vaak wordt gedacht dat het een 
homogene ultraorthodoxe wijk is, maar Mea Shearim 
werd gesticht door vijf religieuze Joden uit vijf 
verschillende landen. Omdat de Oude Stad te vol 
werd, werd Mea Shearim als één van de eerste 
wijken buiten de ommuurde stad gebouwd.  
We bezoeken ook het gezellige uitgaansgebied rond 
de Ben Yehuda street. Hier kan iedereen voor zich 
wat gaan eten een drinken. Probeer eens een 
heerlijke pita falafel of Shoarma. Overnachting in 
Youth hostel in Jeruzalem.  
 
Dag 5:  
Jeruzalem (o,d) 
Bijwonen van de Shabbat 
Vandaag hebben we geen bus tot onze beschikking. We gaan per tram vanaf het hostel naar Yad Vashem. Yad 
Vashem is de officiële staatsinstelling voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de 

redders van Joden. Yad Vashem betekent 
‘Gedenkteken en naam’ wat ontleend is aan de bijbel 
(Jes. 56:5). We nemen de tram weer terug richting ons 
hostel waar de middag ter vrije besteding is. Aan het 
einde van de middag verzamelen we ons om ervoor te 
zorgen dat we om 18.00 uur bij de Klaagmuur zijn voor 
het begin van de Shabbat. We eten vanavond in een 
Palestijns Pizza restaurantje in Oost Jeruzalem. 
Overnachting in een Youth hostel in Jeruzalem. 
 
Dag 6:  
Jeruzalem (o,d) 
Zeefproject in het Zurim Valley Natinal Park - Oude 
Stad van Jeruzalem 
We wandelen naar het Zurim Valley National Park 

gelegen tussen de Olijfberg en de Berg Scopus. Hier zullen 
we ons voor een paar uur een archeoloog voelen. We gaan 
hier mee doen aan een Temple Mount Sifting Project. 
Vanuit het nationaal park wandelen we naar de Olijfberg. 
Van hier hebben we een prachtig uitzicht over de oude en 
nieuwe stad Jeruzalem. Vanaf de Olijfberg wandelen we 
naar beneden naar de Oude Stad van Jeruzalem. We 
wandelen langs Dominus Flevit, de plaats op de Olijfberg 
waar Jezus weende over het lot wat de stad Jeruzalem te 
wachten stond. Vervolgens wandelen we langs de kerk van 
Alle Naties in de Hof van Getsemane. Getsemane is een 
tuin aan de voet van de Olijfberg en staat bekend omdat 
Jezus hier bad in de nacht voor zijn kruisiging.  



We wandelen verder door de Leeuwenpoort 
naar Bethesda waar we naar de moslimwijk 
lopen. De moslimwijk ligt in het noordoostelijke 
deel van de Oude Stad ligt. Hier bezoeken we 
de St. Annakerk. Volgens de overlevering is 
Maria hier geboren. De kerk is de best bewaard 
gebleven kruisvaarderskerk in Israël. Naast de 
kerk vinden we de Bethesdavijver. Deze vijver 
werd ontworpen om de tempel op het 
tempelplein en de stad te voorzien van water. 
We wandelen verder over de Via Dolorosa naar 
de Heilige Grafkerk. De christelijke kerk wordt 
ook wel de kerk van de wederopstanding 
genoemd. Volgens overleveringen zou de kerk 
namelijk gebouwd zijn op de plek waar Christus 
gekruisigd, begraven en opgestaan zou zijn. We 

wandelen naar de gereedstaande bus die ons naar de Tent of Nations, net ten zuiden van Bethlehem, brengt. 
Hier gebruiken we diner onder de sterrenhemel en slapen we vannacht met elkaar in grote meer-
persoonstenten.   
 
Dag 7:  
Tent of Nations (o,d) 
We refuse to be enemies 
Daoud Nassar is een Palestijns christen uit 
Bethlehem. Samen met zijn familie runt hij een 
boerenbedrijf met daarop het project Tent of 
Nations. Ondanks de moeilijke omstandigheden en 
voortdurende bedreiging van confiscatie van het 
land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze 
en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij 
weigeren vijanden te zijn”. We gaan de familie 
vandaag helpen met allerlei hand en spandiensten. 
Met elkaar bereiden we vanavond een maaltijd en 
na een gezellige avond met muziek rond een 
vuurplaats overnachten we weer in de grote tenten. Neem dus gerust je gitaar o.i.d. mee. 
 

Dag 8:  
Massada – Dode Zee – Tel Aviv (o,d) 
Massada Snake Path 
Vroeg vertrek uit Bethlehem en op weg naar Massada, 
hier bouwde Herodes de Grote een winterverblijf. Aan 
de voet van Massada aangekomen nemen weg het zgn. 
Slangenpad naar de top van deze tafelberg. We 
vertrekken van meer dan 400 meter beneden de 
Zeespiegel naar enkele tientallen meters boven 
zeeniveau als we de top bereiken. Nadat we afgedaald 
zijn gaan we naar de Dode Zee waar we een bijzondere 
ervaring zullen beleven. Het zoute water geeft ons een 
enorm drijfvermogen. We liggen niet in het water maar 

letterlijk op het water. We nemen hier de tijd om even 
lekker te ontspannen en te genieten van het heerlijke 
warme en geneeskrachtige water. Diner en overnachting in 
een Youth hostel in Tel Aviv. 
 
Dag 9:  
Tel Aviv,  (o,d) 
Kite pride en Grafitti Tour  
Vanmorgen brengen we een bezoek aan het kite.pride 
project in Tel Aviv. Deze organisatie verzameld gebruikte en 
kapotte kite zeildoeken. In de werkplaats van de organisatie 
worden door daklozen en mensen die in de prostitutie 
werkzaam zijn of waren de kans om op een andere manier 
een inkomen te verwerven.  
 



Van de gebruikte zeildoeken worden o.a. zeer 
kleurrijke en artistieke tassen gemaakt die te koop 
worden aangeboden. Na dit bezoek maken we een 
graffiti-toer door Tel Aviv. De middag is ter vrije 
besteding. Geniet bijvoorbeeld van het heerlijke 
strand van Tel Aviv of wandel langs het strand 
naar het authentieke Joppe of Old Jaffo. ’s Avonds 
kunnen we kennis maken met het bruisende 
uitgaansleven van Tel Aviv “the City that never 
sleeps”. Overnachting in een Youth hostel in Tel 
Aviv. 
 
 

 
Dag 10:  
Tel Aviv - Amsterdam (o) 
Afhankelijk van de vluchttijden is de ochtend ter vrij besteding. Vertrek naar de luchthaven Ben Gurion voor 

de terugvlucht reis naar Nederland. 

 
 
NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van 
beschikbaarheid. 
 
O = ontbijt, L = lunch, D = diner. 
 
 
 



Voorwaarden 

 
Inbegrepen in de reissom: 

 Vluchten 
 Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslag 
 9 overnachtingen in genoemde accommodaties of gelijkwaardig  
 Maaltijden: 9 x ontbijt en 9 x diner  
 Vervoer per airconditioned touringcar met Engels sprekende chauffeur  
 Nederlands sprekende gids gedurende de reis  
 Nederlands sprekende reisbegeleiding  
 Informatiebijeenkomst voorafgaande aan de reis 
 Alle entreegelden conform het programma:  

• Dag 2: Jesus Trail van Kfar Kana naar Zippori 

• Dag 2: Beklimmen van de Arbel Cliff 

• Dag 2: Bezoek aan de berg van Zaligsprekingen en wandeling naar beneden 

• Dag 2: Bezoek aan de synagoge en het huis van Petrus 

• Dag 3: Hiken langs Jilaboun Stream in de Golan Hoogvlakte 

• Dag 3: Jongeren helpen met fruit rapen in kibboets Maayan in HaGoshrim 

• Dag 4: Wandeling naar het klooster van St. George in Wadi Qelt 

• Dag 4: Wandeling door Jeruzalem 

• Dag 4: Bezoek aan de Chassidische wijk, Mea Shearim 

• Dag 5: Met de tram naar Yad Vashem 

• Dag 5: Bijwonen van de Shabbat bij de Klaagmuur  

• Dag 6: Wandeling naar het Zurim Valley National Park 

• Dag 6: Deelnemen aan het Temple Mount Sifting Project  

• Dag 6: Wandeling naar de Olijfberg, Via Dolorosa en door de Oude Stad 

• Dag 7: Bezoek de Tent of Nations en helpen met de dagelijkse hand en spandiensten 

• Dag 7: Met elkaar een maaltijd bereiden 

• Dag 8: Wandeling over het slangenpad naar de top van de tafelberg 

• Dag 8: Drijven in de Dode Zee 

• Dag 9: Bezoek het kite.pride project  

• Dag 9: Graffiti-toer door Tel Aviv 
 
 
Niet inbegrepen in de reissom: 

 Eventuele extra brandstoftoeslagen 
 Niet genoemde maaltijden en drankjes tijdens de maaltijden 
 Fooiengeld  
 Persoonlijke uitgaven 
 Reis- en annuleringsverzekering 
 Bijdrage GGTO € 15,- per boeking 
 Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking  

 

 
Hotels of gelijkwaardig:  

 Kibboets Shaar Ha Golan  
 Youth hostel - Jeruzalem  
 Tenten – Tent of Nations   

 
 
Gids / Bus: 
In Israël zal er een Nederlands sprekende gids worden ingezet gedurende de gehele reis. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Contactgegevens:  
Makor Reizen 
Valkenierstraat 12  
2984 AZ RIDDERKERK 
www.makorreizen.nl  
info@makorreizen.nl 

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

