Groepsreis Israël
Een 8-daagse groepsreis Israël met levenslange garantie

Reisperiode: diverse vertrekdata in 2021

Israël
8-daagse groepsrondreis

De hoogtepunten van Israël,
een gegarandeerde levenslange ervaring!
Tijdens deze reis bezoekt u in één week vele
hoogtepunten van het Heilige land, Israël. Wanneer u dit
indrukwekkende land voor het eerst bezoekt zal het u
een onuitwisbare herinnering opleveren.
Bekende plaatsen rond het Meer van Galilea worden
aangedaan zoals de Berg van de Zaligsprekingen,
Kapernaum en Tabgha waar de wonderbaarlijke spijziging
heeft plaats gevonden. Via de Jordaanvallei gaat de tocht
verder over de Westbank naar Bethlehem. Onderweg
zullen we het opgravingsgebied van de oude stad Beth
Shean niet overslaan. Bij de doopplaats ter hoogte van
Jericho zullen we wellicht getuigen zijn van mensen die
gedoopt worden in de rivier de Jordaan.
In Bethlehem bezoeken we de Geboortekerk en wandelen
we over de herdersvelden. Met de kabelbaan gaan we naar de berg Massada, we bezoeken het Ein Gedi
National Park, waar de jonge David zich verschool voor Saul. In de op de laagste plek op aarde gelegen Dode
Zee krijgt u de gelegenheid om te drijven, een unieke en bijzondere ervaring. Het absolute hoogtepunt van
deze reis is de Heilige stad Jeruzalem. We bezoeken o.a. de Olijfberg, de Kruisweg of Via Dolorosa en de
Heilige Grafkerk op Golgotha. Tevens maken we de ontvangst van Sabbat mee bij de Klaagmuur. Voor de
Joden een feestelijk gebeuren wat vaak met de hele familie bij de Klaagmuur wordt gevierd.
Hoogtepunten:

Berg van de Zaligsprekingen / Kapernaum / Tabgha / Beth Shean / Qasr El
Yahud / Bethlehem / Herdersvelden / Massada / Dode Zee / Jeruzalem / Joppe

Bijzondere momenten:

Ontvangst van de sabbat bij de Klaagmuur

Een eerste kennismaking met Israël
Zeer complete reis
Nederlands sprekende reisbegeleider-gids
Reis voor alle leeftijden
Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze prachtige rondreis en garanderen u een blijvende en
levenslange herinnering.
Het Makor Team

Programma Israël, 8-daagse groepsreis

Om u een indruk te geven van deze boeiende reis volgt hierna het van dag-tot-dag
programma.
Dag 1: maandag
Amsterdam - Tel Aviv – kibboets omgeving Meer van Galilea (d)
We vliegen naar Israël, het Beloofde Land
Vanaf Amsterdam vliegen we naar Tel Aviv. Na aankomst op de luchthaven ontmoeten we onze gids en
hebben we een transfer naar onze kibboets. Diner en overnachting in kibboets Shaar Hagolan of Ohalo Manor,
gelegen in de omgeving van het Meer van Galilea.
Dag 2: dinsdag
Meer van Galilea(o,d)
Bekende plaatsen rond het Meer van Galilea
Vandaag brengen we een bezoek aan bekende plaatsen
rond het Meer van Galilea. We rijden naar de berg van
de Zaligsprekingen, de plaats waar Jezus de Bergrede
uitsprak. Vanaf hier hebben we een prachtig uitzicht
over het meer. We wandelen naar beneden naar het
kerkje van Tabgha. Hier zien we het altaar met de
mozaïeken van het wonder van de broden en de vissen.
We rijden verder naar Kapernaüm. Deze stad vormde
een middelpunt van de prediking van Jezus in Galilea.
Jezus verbleef hier lange tijd, genas de zieken, predikte
in de synagoge en verrichtte er wonderen. Diner en overnachting in kibboets Shaar Hagolan of Ohalo Manor.
Dag 3: woensdag
Kibboets omgeving Meer van Galilea - Beth Shean Qasr El Yahud – Bethlehem (o,d)
Tocht door de Jordaanvallei naar Bethlehem
Vanuit het Meer van Galilea rijden we richting het
zuiden. We brengen een bezoek aan het
indrukwekkende opgravingsgebied van de oude stad
Bet Shean. Het behoort tot de belangrijkste
opgravingsgebieden van Israël. Bet Shean is de stad
waar Saul en zijn zonen vochten tegen de Filistijnen.
We zien hier o.a. de opgravingen van een badhuis,
het Romeinse theater en een Romeinse tempel.
Hierna brengen we een bezoek aan de ter hoogte van
Jericho gelegen doopplaats Qasr-al-Yahud.
Hier liet Jezus zich dopen door Johannes in de rivier de Jordaan. Hiervandaan rijden we door naar
Bethlehem. Diner en overnachting in het Ararat Hotel in Bethlehem.
Dag 4: donderdag
Bethlehem – Herdersvelden – Bethlehem (o,d) Het huis
van Brood – Bethlehem
We bezoeken het belangrijkste christelijke heiligdom
van Bethlehem, de Geboortekerk. De kerk is gebouwd
boven de grot waar Jezus geboren is. De voorgevel van
de Geboortekerk is verborgen achter grote stenen
muren. De enige ingang van de kerk is een lage opening.
Op deze manier konden soldaten niet met velen tegelijk
binnendringen. De plaats van de geboorte wordt
aangegeven door een zilveren ster met de woorden:
‘Hic de Virgine Maria Jesus Chrisuts natus est’ (Hier
werd Jezus Christus uit de maagd Maria geboren).
Vervolgens wandelen we door de herdersvelden van Beit Sahour. Vervolgens heeft u de tijd om door de
smalle straatjes van de soek te wandelen en souvenirs te kopen. Diner en overnachting in het Ararat Hotel in
Bethlehem.

Dag 5: vrijdag
Bethlehem – Massada – Dode Zee – Jeruzalem (o,d)
Drijven in de Dode Zee
Vanuit Bethlehem rijden we naar de rotsvesting Massada,
het indrukwekkende buitenverblijf van Koning Herodes de
Grote, waar in de tweede eeuw de laatste joodse
vrijheidsstrijders tegen de Romeinse overheerser
standhielden. De oorspronkelijke toegang tot de berg was
het zogenaamde “slangenpad” wij nemen echter de
kabelbaan. Na deze indrukwekkende bezoeken heeft u de
gelegenheid om te drijven in de Dode Zee, het diepste punt
op aarde. We zullen drijven bij Ein Bokek. Eenmaal terug in
Jeruzalem zullen we de ontvangst van de sabbat bij de Klaagmuur meemaken. Religieuze joden vieren de
komst van de sabbat op een zeer feestelijke wijze. De reisbegeleider-gids zal ons vertellen over de riten en
gebruiken tijdens de sabbat. Diner en overnachting in het Holyland East Hotel in Jeruzalem.
Dag 6: zaterdag (sabbat)
Jeruzalem (o,d)
De oude stad van Jeruzalem
Vandaag hebben we geen bus nodig, we kunnen alles
lopend doen. We lopen onder de Stefanuspoort of
Leeuwenpoort door, die ons toegang verschaft tot de Via
Dolorosa (lijdensweg of Kruisweg). Vervolgens komen we
langs Bethesda (Johannes 5) en de St. Anna Kerk.
Even verder loopt de Via Dolorosa onder een
boogspanning door, de Ecce-homo boog. Op deze plaats
zou Pilatus het ‘ecce homo’ ofwel ‘Zie de Mens’ hebben
uitgesproken. De Via Dolorosa eindigt bij de Heilige
Grafkerk. Aan het einde van de middag gaan we weer
naar de ons inmiddels bekende Klaagmuur, waar we zien
hoe de sabbat uitgeleide gedaan word. Diner en overnachting in het Holyland East Hotel in Jeruzalem.
Dag 7: zondag
Jeruzalem (o,d)
Vandaag is voor ons een dag ter vrije besteding. In Israël is
zondag de eerste werkdag van de week en dus ook een
drukke dag. U kunt op eigen gelegenheid nogmaals de oude
stad (soukh) bezoeken of een bezoek brengen aan de
kleurrijke en gezellige Machane Yehuda markt.
Het indrukwekkende Israël Museum en het gedenkwaardige
Yad Vashem zijn beide bereikbaar d.m.v. een kort ritje met
de tram. Het Holocaust Memorial Yad Vashem bestaat uit
een verzameling monumenten die de Holocaust in
herinnering houden. Zo ziet u de ‘Laan der Rechtschapene’
waarlangs bomen staan die geplant zijn door en voor
mensen die in de oorlog hun leven hebben gewaagd om
Joden in veiligheid te brengen. In de ‘Hall of
Remembrance’ zijn in de vloer de namen gegrift van de grootste vernietigingskampen. We zien diverse
werken van kunstenaars en het aangrijpende monument waar de anderhalf miljoen kinderen die zijn
omgebracht worden herdacht. Diner en overnachting in het Holyland East Hotel in Jeruzalem.
Dag 8: maandag
Jeruzalem – Joppe -Tel Aviv – Amsterdam (o)
Vanmorgen bezoeken we Old Jaffa, de oudste havenstad van de wereld. De stad was 4000 jaar geleden reeds
bewoond. Maak een wandeling door de oude straatjes en zie o.a. het huis van Simon de Leerlooier. De haven
van Jaffa is de plaats waar Jonas door de walvis werd uitgespuwd nadat hij drie dagen in de buik van de vis
had doorgebracht. Vervolgens rijden we naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Amsterdam.
Einde aan de reis en vertrek naar huis, maar met de garantie van een onuitwisbare levenslange ervaring.
NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties, vluchten en gids onder voorbehoud van
bevestiging.
O = ontbijt, L = lunch, D = diner

Inschrijving en voorwaarden
Inbegrepen in de reissom:
Vlucht: Amsterdam - Tel Aviv – Amsterdam
Luchthavenbelastingen en tax
Handbagage
Accommodaties zoals genoemd of gelijkwaardig
Assistentie op de luchthaven
Verzorging op basis van halfpension (ontbijt en diner)
Vervoer per airconditioned touringcar gedurende 6 dagen
Nederlands sprekende reisbegeleider-gids in Israël gedurende 7 dagen
Headset per deelnemer - gedurende gehele reis
Kofferservice bus-hotels
Kennismakings- informatiebijeenkomst voorafgaande aan de reis
Alle entreegelden conform het programma:
• Dag 2: Bezoek aan de Berg van de Zaligsprekingen
• Dag 2: Bezoek aan de synagoge in Kapernaum
• Dag 2: Wandeling door de velden naar Tabgha + bezoek Petrus kerkje
• Dag 3: Bezoek aan Beth Shean
• Dag 3: Tocht door de Jordaanvallei
• Dag 3: Bezoek aan de doopplaats Qasr El Yahud aan de rivier de Jordaan
• Dag 4: Bezoek aan Bethlehem
• Dag 4: Bezoek aan de Geboortekerk in Bethlehem
• Dag 4: Wandeling door de herdersvelden rond Bethlehem
• Dag 5: Bezoek aan Massada per kabelbaan (2x)
• Dag 5: Drijven in de Dode Zee
• Dag 6: Bezoek aan de oude stad van Jeruzalem
• Dag 6: Meemaken van het ontvangst van Sabbat bij de Klaagmuur
• Dag 8: Bezoek aan Jobbe of Old Jaffa in Tel Aviv

Niet inbegrepen in de reissom:
Ruimbagage (kosten zijn afhankelijk van het gewicht)
Eventuele extra brandstoftoeslagen
Niet genoemde maaltijden en drankjes tijdens de maaltijden
Fooiengeld ca. € 40,- p.p. (Fooi aan gids, chauffeur, hotels)
Persoonlijke uitgaven
Reis- en annuleringsverzekering
Bijdrage GGTO € 15,- per boeking
Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking

Hotels of gelijkwaardig:
Kibboets Shaar Hagolan – Meer van Tiberias
Kibboets Ohalo Manor – Meer van Tiberias
Ararat Hotel – Bethlehem
Hotel Holyland – Jeruzalem

http://www.elmulgolan.co.il/en/

https://www.ohalo.com/
http://www.ararat-hotel.com/
http://www.holylandhotel.com/

Airline en vluchten:
De vluchten worden door gerenommeerde airlines zoals: Transavia, Easy Jet, El Al, KLM, etc.
Gidsen:
In Israël zal er een Nederlands sprekende reisbegeleider-gids worden ingezet gedurende 7 dagen.
De gids is bij de groep van dag 1 t/m dag 6 en op dag 8.

Reissom:
Laagseizoen
Reisnr: ISR-8-L

Vertrekdata
08.02 t/m 15.02.2021
15.02 t/m 22.02.2021
22.02 t/m 01.03.2021

Aantal personen
15 – 25 deelnemers
15 – 25 deelnemers
15 – 25 deelnemers

Richtprijs
€ 1.295,- p.p.
€ 1.355,- p.p.
€ 1.295,- p.p.

Toeslag 1 pk
€ 295,€ 295,€ 295,-

Midden seizoen
Reisnr: ISR-8-M

Vertrekdata
15.11 t/m 22.11.2021
22.11 t/m 29.11.2021
29.11 t/m 06.12.2021

Aantal personen
15 – 25 deelnemers
15 – 25 deelnemers
15 – 25 deelnemers

Richtprijs
€ 1.345,- p.p.
€ 1.345,- p.p.
€ 1.345,- p.p.

Toeslag 1 pk
€ 345,€ 345,€ 345,-

* Er zijn maximaal 4 tweepersoonskamers voor alleengebruik beschikbaar. Meer tweepersoonskamer voor
alleengebruik zijn op aanvraag.

Inschrijving:
U kunt inschrijven voor deze reis door het bijgevoegde aanmeldingsformulier te verzenden aan:
Makor Reizen
E-mail: info@makorreizen.nl
Website: www.makorreizen.nl

