
 
 
 
Reis 0110F:  Mw. C. Ferrari-van Schuppen   - Hengelo  28/04 – 06/05  2012 
Bestemming:  Israël 
Reisduur:  9 dagen 
 
 
Dag 1, za 28/04: Vlucht Amsterdam-Tel Aviv, met overstap in Zürich. Transfer naar uw hotel in Jeruzalem. 
 
Dag 2, zo 29/04: Kerkdienst. Verder vrij. 
 

Dag 3, ma 30/04: U bezoekt (indien mogelijk) het Tempelplein, met de 
Rotskoepel en Al Aqsa Moskee, en daarna maakt u de Bar Mitswa-viering bij 
de Klaagmuur mee. Verder gaat u naar West Jeruzalem en ziet de menora 
voor de Knesset en het museum van de Holocaust “Yad Vashem”. 
 
Dag 4, di 01/05: Vandaag gaat u naar het panoramapunt boven op de Olijfberg 
waarvandaan u een prachtig uitzicht heeft over de stad. U loopt de berg af 
langs Dominus Flevit naar de tuin van Gethsemané. Daarna gaat u de Oude 
Stad binnen en volgt de Via Dolorosa tot aan de Heilig Grafkerk. In de middag 
brengt u een bezoek aan Jericho, waar u met de kabelbaan naar de Berg der 
Verzoeking zult gaan. 

 
Dag 5, wo 02/05: Vroeg opstaan is het devies want u gaat op deze dag naar het Dode Zeegebied. Met de 
kabelbaan gaat u naar de Herodiaanse burcht Masada en hoort daar het wonderbaarlijke verhaal van wat zich op 
deze plaats heeft afgespeeld. Bij Ein Gedi maakt u een wandeling naar de bron 
van David en wie wil kan nog even drijven in het zoute water van de zee. Tenslotte 
reist u door de Jordaanvallei naar Tiberias. 
 
Dag 6, do 03/05: U begint de dag met een boottocht op het Meer van Galilea. 
Daarna gaat u naar de Berg van de Zaligsprekingen en wandelt vandaar naar de 
Kerk van de Broden en de Vissen bij Tabcha. Iets verder ligt Kapernaüm met de 
Synagoge en het Huis van Petrus. Via Betsaïda en de doopplaats in de Jordaan 
“Yardanit” gaat u terug naar Tiberias. 
 
Dag 7, vr 04/05: ’s Morgens maakt u een rondrit over de Golan-hoogte. Daarna 
bezoekt u Sefad. Tenslotte rijdt u door naar Nes Ammim. 
 
Dag 8, za 05/05 ’s Morgens heeft u een rondleiding over de Kibbutz. Daarna bezoekt u Akko. Hier ziet u o.a. de 
Karavanserai, de Kruisvaardersburcht en de Moskee. Tenslotte naar Caesarea met het theater en de oude stad. 
De laatste overnachting is in het gezellige Netanya. 
 
Dag 9, zo 06/05 Transfer naar Ben Gurion airport en terugvlucht via Zürich naar Nederland. 

 
 
 
 
 
De route: Jeruzalem 4 nachten, Tiberias 2 nachten, Nes Ammim 1 nacht, Netanya 1 nacht  

 
Eerste indicatie van de kosten voor deze reis  € 1380,- (dat is alles inbegrepen: reis, hotels, alle 
maaltijden, entrees, fooien) 


