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Israël en 
de Palestijnse 

gebieden 

 

10-daagse groepsrondreis 
 

Tijdens deze rondreis zullen we kennismaken met een andere 
manier van reizen. We zullen niet alleen de beroemde Bijbelse 
plaatsen in Israël en de Palestijnse gebieden bezoeken maar ook 
een aantal ontmoetingen hebben met mensen en organisaties die 
zich daar inzetten voor de vrede. We hopen zo van mensen uit 
verschillende godsdiensten en culturen te horen en te leren hoe 
zij proberen ‘samen op weg’ te gaan en met elkaar samen te 
leven.  
Zo staan er ontmoetingen gepland met Samaritanen, krijgen we 
uitleg over het Jodendom bij de Klaagmuur en maken we een Bar 
Mitswa mee. Natuurlijk zullen we ook plaatsen bezoeken die u 
gezien moet hebben wanneer u een reis naar Israël en de 
Palestijnse gebieden maakt. We bezoeken de berg van de 
Verzoeking in Jericho, in Bethlehem bezoeken we de 
Geboortekerk en we wandelen de Via Dolorosa in de oude stad 
van Jeruzalem. Een boottocht op het Meer van Galilea en een 
bezoek aan de rotsvesting Massada zullen niet ontbreken! Wandelen in de kloof van Ein Gedi en drijven in de 
Dode Zee zult u als uniek ervaren. 
  
Hoogtepunten: Caesarea / Nazareth / Meer van Galilea / Beth Shean / Jericho / Jeruzalem / Kiddron dal 

Bethlehem / Qumran / Ein Gedi / Massada / Dode Zee / Nablus / Neot Kedumim   
 

Bijzondere bezoeken:  Rondleiding met een kibboetsnik in kibboets Shaar Hagolan / Ontmoeting met 
Samaritanen / Shabbatsmaaltijd  

 

Om u een indruk te geven van deze boeiende reis volgt hierna de beschrijving van het programma. 
 

Israël & de Palestijnse gebieden, 10-daagse groepsr ondreis 

 

Dag 1 Dinsdag 06/05  Amsterdam – Tel Aviv – Netanya  
Vertrek vanuit Amsterdam per EL AL vlucht LY338 naar Tel Aviv om 11.20 
uur. Aankomst Tel Aviv om 15.55 uur. Na aankomst hebben we een transfer 
naar Netanya. Diner en overnachting in Blue Bay Hotel in Netanya.  
   
Dag 2 woensdag 07/05   
Netanya – Caesarea – Nazareth – Nazareth Village  
Na het ontbijt rijden we richting het noorden naar de verlaten vestingstad 
Caesarea, een belangrijke stad voor de Romeinen en kruisvaarders. De 
overblijfselen van de ommuurde havenstad behoren tot de belangrijkste 
van Israël. We bezoeken het indrukwekkende Romeinse Amfitheater. Het 

theater biedt plaats aan 3500 toeschouwers en wordt tegenwoordig intensief gebruikt voor allerlei soorten van 
toneel en muziek. Hierna bezoeken we de aquaducten die de Romeinen in de 2e eeuw bouwden. Grote delen van 
de aquaducten zijn nog in zeer goede staat, doordat zij lange tijd onder het beschermende duinzand lagen. 
Vervolgens brengen we een bezoek aan Nazareth, één van de 
belangrijkste heilige plaatsen van het christendom; Maria ontving hier 
de boodschap van de komst van Jezus. We maken een stadswandeling 
door het oude gedeelte. We bezoeken o.a. de St. Josefkerk, de bron 
van Maria en de Kerk van Gabriël. De Basiliek van de Maria Boodschap 
werd volgens de overlevering gebouwd boven het huis van de Heilige 
Familie. In de kapel staan twee zuilen, waarvan men zegt dat het de 
plaats van Gabriel en Maria markeert. Hierna bezoeken we Nazareth 
Village, waar een Joods dorp onder Romeinse bezetting tot leven komt. 
We rijden naar kibboets Degania Bet of kibboets Sha’ar Hagolan. Na het 
diner zal één van de bewoners van de kibboets (kibboetsnik), ons 
vertellen over de ontstaansgeschiedenis en het leven op de kibboets. Diner en overnachting in kibboets Degania 
Bet of kibboets Sha’ar Hagolan. 



Dag 3 donderdag 08/05 Meer van Galilea 
We bezoeken vandaag bekende plaatsen rond het meer. 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 lopen naar beneden naar Tabgha en rijden verder naar Kapernaüm. 
Vervolgens maken we een boottocht over het meer van Galilea. Diner 
en overnachting in kibboets Degania Bet of kibboets Sha’ar Hagolan.  
 
Dag 4 vrijdag 09/05   
Tiberias – Beth Shean – Jericho – Jeruzalem 
Vanmorgen bezoeken we het zeer indrukwekkende opgravingsgebied 

van de oude stad Bet Shean. Samen met Massada behoort zij tot de belangrijkste opgravingsgebieden van Israël. 
Geschreven bronnen uit de tijd van farao Seti I tonen aan dat de stad lange tijd onder Egyptisch betuur is 
geweest. Toen koning Saul bij de berg Gilboa de slag tegen de Filistijnen verloor en zich met zijn zwaard doodde, 
werd zijn onthoofde lichaam aan de stadsmuur gehangen. 
Vermoedelijk was koning David de eerste die er in slaagde om de stad 
in te nemen. We zien hier o.a. de opgravingen van een badhuis, het 
Romeinse theater en een Romeinse tempel. We rijden verder naar 
Jericho. We gaan met de kabelbaan naar de berg van de verzoeking 
om daar het klooster Qarantal te bezoeken. Vervolgens rijden we 
naar Jeruzalem. Bij de Klaagmuur maken we het begin van de 
Shabbat mee. We gebruiken de Shabbat maaltijd bij Henini. 
Overnachting in Hotel Holyland East in Jeruzalem.   
 
Dag 5 zaterdag 10/05   Jeruzalem – Bethlehem – Jeruzalem  
Vandaag gaan we naar Bethlehem, de geboorteplaats van koning 
David en Jezus van Nazareth. Hier stierf Rachel, de vrouw van Jacob en moeder van Jozef en Benjamin. Bij de 
geboorte van haar zoon Benjamin overleed Rachel in het kraambed: ‘Rachel stierf en werd begraven langs de 
weg naar Efrat, het tegenwoordige Bethlehem. 
 En Jakob richtte een gedenkteken op boven haar graf; dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag’ 
(Gen. 35:18-19). We bezoeken het graf van Rachel, in een rechthoekig gebouw met een witte koepel erop.  

Het graf is een van de belangrijkste heilige plaatsen van de joden, vooral 
kinderloze vrouwen bidden hier om alsnog gezegend te worden met de 
geboorte van een kind.  
Ook bezoeken we de Geboortekerk, met de Geboortegrot.  
De voorgevel van de Geboortekerk is verborgen  achter zware 
steunmuren. Nadat de oorspronkelijke toegangen waren dichtgemetseld, 
bleef als enige ingang een lage opening over. Aan de linkerkant van de 
Grieks-orthodoxe iconostase, versierd met lampen en iconen, zijn de 
toegang en de trap naar de Geboortegrot. De plaats van de geboorte 
wordt aangegeven door een 
zilveren ster en de woorden: 
‘Hic de Virgine Maria Jesus 

Christus natus est’ (Hier werd Jezus Christus uit de maagd Maria 
geboren’). Diner en overnachting in Hotel Holyland East in 
Jeruzalem. 
 
Dag 6 zondag 11/05 Jeruzalem – Oude Stad – Stad van David - 
Kiddron dal met de tunnel van Hiskia 
We bezoeken vandaag de Oude stad van Jeruzalem. We rijden met de 
bus de Olijfberg op en wandelen naar beneden. Tijdens deze 
wandeling komen we langs het kerkje van Dominus Flevit. Grote 
delen van de hellingen zijn sinds eeuwen bedekt met joodse begraafplaatsen. Aan de voet van de Olijfberg staat 
de Kerk van Alle Volkeren. We volgen de kruisweg en zien de hof van Gethsemane, een gedenkwaardige plaats 
waar Jezus een aantal uren voor zijn kruisiging de nacht doorbracht. We lopen onder de Stefanuspoort door, die 

ons toegang verschaft tot de Via Dolorosa. Vervolgens bezoeken we 
Bethesda. Even verder loopt de Via Dolorosa onder een boogspanning 
door, de Ecce-homo boog. Op deze plaats zou Pilatus het ‘ecce homo’ 
ofwel ‘aanschouw de mens’ hebben uitgesproken. De Via Dolorosa eindigt 
in de Heilige Grafkerk. Na de lunch (niet inbegrepen) in de oude stad 
brengen we een bezoek aan de Zionsberg. Op de Ophel-heuvel ligt de 
oorspronkelijk stad van koning David. We zien hier het graf van David, 
een heilige plaats voor joden en moslims. Schuin boven het graf van 
David ligt  de zaal van het Laatste Avondmaal, waar Jezus met zijn 
leerlingen het Laatste Avondmaal nuttigde. We lopen naar het Kiddron 
dal en komen bij de tunnel van Hiskia. Via deze tunnel veroverde David 

de stad. Gedurende de avond vieren we de dienst met een messiaanse gemeente. Diner en overnachting in Hotel 
Holyland East in Jeruzalem.  



Dag 7 maandag 12/05  Jeruzalem – Yad Vashem 
Vanmorgen maken we bij de Klaagmuur een gedeelte van een Bar 
Mitswa viering mee. Daarna bezoeken we de Graftuin. Na de middag 
bezoeken we het zeer indrukwekkende Holocaust Memorial Yad 
Vashem, gelegen op de berg der herinnering. Yad Vashem bestaat uit 
een verzameling monumenten die de Holocaust in herinnering houden. 
Zo ziet u de ‘Laan der 
Rechtschapenen’ 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 vernietigingskamp, we zien diverse 
werken van kunstenaars en het aangrijpende monument waar de 
anderhalf miljoen kinderen die zijn omgebracht worden herdacht. 
Diner en overnachting in Hotel Holyland East in Jeruzalem. 

 
Dag 8 dinsdag 13/05  
Qumran – Ein Gedi – Massada Dode Zee 
Na het ontbijt rijden we richting de Dode Zee. Bij Qumran zien we de 
overblijfselen van de kloostergemeenschap en we hebben zicht op de 
grotten  waarin de Dode Zee rollen zijn gevonden. Ook op de 
Westelijke oever van de Dode Zee ligt de oase Ein Gedi, waar David 
zich verborg voor Saul. Vervolgens rijden we door 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 enige toegang tot de 
berg was het zogenaamde “slangenpad”, wij nemen echter de 
kabelbaan. Hierna heeft u de gelegenheid om te drijven in de Dode 

Zee. Diner en overnachting in Hotel Holyland East in Jeruzalem.  
 
Dag 9 woensdag 14/05   
Jeruzalem – Nablus – Neot Kedomim – Tel Aviv 
Bij Nablus bezoeken we het Centrum van de Samaritanen bij de 
berg Gerizim. Na dit bezoek rijden we richting Tel Aviv. Tussen 
Jeruzalem en Tel Aviv ligt Neot Kedomim, de Bijbelse 
landschapstuin. We wandelen door dit prachtige natuurgebied 
en laten ons vertellen over de prachtige bomen en planten die 
we hier zien. Aan het einde van de middag komen we aan in 

ons hotel in Tel Aviv. 
Na het diner 
wandelen we met 
elkaar naar Joppe (Old Jaffa). Diner en overnachting in Hotel Ruth 
Daniel in Tel Aviv.  
 
Dag 10 donderdag 15/05 Tel Aviv – Amsterdam 
De ochtend heeft u ter vrije besteding. Aan het begin van de middag 
hebben we een transfer naar de luchthaven van Tel Aviv. We vliegen 
om 15.50 uur met vlucht LY 339 naar Amsterdam. Aankomst Amsterdam 
om 20.55 uur.  
 

NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties en vluchten onder voorbehoud van 
beschikbaarheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inschrijving en voorwaarden 
 
Inbegrepen in de reissom:  
 

 Vlucht: Amsterdam – Tel Aviv – Amsterdam per EL AL  
 Luchthavenbelastingen € 140,- en tax € 63,- per 27-06-2013 *  
 Accommodaties zoals genoemd of gelijkwaardig op basis van halfpension (ontbijt en diner)   
 Vervoer per airconditioned touringcar (Palestijnse busmaatschappij)  
 Alle entreegelden conform het programma 
 Nederlands sprekende gids 
 Nederlands sprekende reisbegeleiding Sietse Greving  
 Informatiebijeenkomst voorafgaande aan de reis   

 
* Wordt op uiterlijk de 21e dag voor vertrek verrekend tegen de dan geldende kosten.  
 
Niet inbegrepen in de reissom:  
 

 Drankjes tijdens de maaltijden 
 Eventuele brandstoftoeslag 
 Fooiengeld ca. € 55,- p.p. voor de hele reis  
 Niet genoemde maaltijden 
 Persoonlijke uitgaven 
 Reis- en annuleringsverzekering 
 Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking  

 
Hotels of gelijkwaardig: 
 

 Hotel Blue Bay – Nethanya   
 Kibboets Degania Beth of kibboets Shaar Hagolan– Meer van Galilea  
 Hotel Holyland East – Jeruzalem  
 Hotel Ruth Daniel – Tel Aviv  

 

 
Airline en vluchten:  
Vluchten die door EL AL worden uitgevoerd:  
 
06/05 LY338 vertrek vanuit Amsterdam om 11:35 uur – Aankomst Tel Aviv om 17:05 uur.  
15/05 LY339 vertrek vanuit Tel Aviv om 16:50 uur – Aankomst Amsterdam om 20:55 uur.  
 
Gidsen:  
In Israël zal er een Nederlands sprekende gids worden ingezet van dag 1 t/m dag 9.  
 
Reissom:       Reisperiode:  06/05/2013 – 15/05/2014  
          Reisnummer: ISR-0605 
 
De reissom bij 20 – 24 personen     € 1.775,- per persoon 
De reissom bij 25 – 30 personen     € 1.695,- per persoon 
De eenpersoonskamertoeslag bedraagt    € 395,- 
 
Minimum aantal deelnemers: 20  
Maximum aantal deelnemers: 30 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Inschrijving:  
 
U kunt inschrijven voor deze reis door het bijgevoegde  
aanmeldingsformulier te verzenden aan:  
 
Makor Reizen 
Larenweg 40  
5234 KA ’s Hertogenbosch   
 
 


