
 

 

Programma 10-daagse lnterkerkelijke lsraëlreis Drachten 2019, 
van maandag 1 april t/m woensdag 10 april 2019, uw reisleider is         
dhr. Gauke Krikke uit Drachten. 

dag 1 maandag 1 april 2019 
Rechtstreekse vlucht Amsterdam - Tel Aviv met (vermoedelijk) Transvia 
vertrek is om 6.15 uur en aankomst in Tel Aviv om 11.50 uur (lokale tijd). Met de bus 
hotel Ariel Eshel HaShomron. Diner/maaltijd en overnachting in hotel.  

dag 2 dinsdag 2 april 2019 
We rijden naar de berg Gerizim (de berg der zegening), bezoeken Shilo, een 
belangrijke plaats in het oude Testament waar heel lang de tabernakel stond en gaan 
naar Sichem (het Bijbelse Sichem is nu Nablus) en genieten tot slot nog van de 
prachtige Bijbelse tuin bij het hotel. Diner en overnachting in hotel Ariel Eshel 
Hashomron  

dag 3 woensdag 3 april 2019 
We rijden naar Jeruzalem, de stad van David. Deze stad mag niet ontbreken in een 
lsrae ̈lreis. We zien nieuwe bezienswaardigheden in vergelijk met de vorige keer. We 
gaan naar het Davidson Center waar met behulp van geavanceerde audiovisuele 
technieken het glorieuze verleden van Jeruzalem wordt weergegeven, wandelen 
over de muren van de stad en gaan naar het Citadel museum. We doen de 
Herodiaanse straat aan en zien "The Burned House"' . Voor een fotomoment stoppen 
we bij de Klaagmuur. Diner en Overnachting in hotel Jerusalem Gate in Jeruzalem.  

  
  

dag 4 donderdag 4 april 2019 
Voordat we Jeruzalem verlaten maken we bij de Westelijke Muur van het 
Tempelplein iets mee van de Bar Mitzwah vieringen, als Joodse jongetjes 13 iaar 
worden. We reizen verder naar de schitterende Soreq grot, gaan naar Beith Guvrin, 
vermeld op de Unesco werelderfgoed lijst en stoppen bij Abu Gosh, een christelijk- 
arabisch dorp op een berghelling gebouwd tussen Tel Aviv en Jeruzalem. 
Diner en Overnachting in hotel Jerusalem Gate in Jeruzalem  



 

dag 5 vriidag 5 april 2019 
Na het ontbijt gaan we naar Bethlehem om de Gebo ́ortekerk te bezoeken. ln de loop 
van de dag rijden we naar Hebron, waar we naar de grot van Machpela gaan, waar 
de graven van de aartsvaders zijn. We willen op tijd terug zijn ln Jeruzalem om 
samen met veel Joodse gelovigen de shabbat te venruelkomen bij d€i West. Muur 
van het Tempelplein. Diner en overnachting in Jeruzalem – hotel Jerusalem Gate in 
Jeruzalem. 
 
dag 6 zaterdag 6 aoril 2019 
Vanmorgen staat er een eigen dienst op het programma. Degenen die dat willen 
kunnen (een deel van) de dienst in de Grote Synagoge meemaken. De dag is verder 
ter vrije besteding. Diner en overnachting in Jeruzalem – hotel Jerusalem Gate in 
Jeruzalem 
 
dag 7 zondag 7 april 2019 
De gids neemt u vandaag mee naar Emmaüs en Latrun met een schitterend uitzicht 
over de Ayalon Vallei, waar God Zijn macht toonde, toen Hij de maan stil zette (zie 
Jozua 10), Tel Lagish, de vestingstad die genoemd wordt tijdens de veldslagen van 
Jozua, de Bersheva Bron (die herinnert aan de bron die Abraham groef). 
Diner en overnachting in kíbbutz Mashabe Sade 
 

   
 
dag 8 maandag 8 april 2019 
Vandaag maken we een woestijnsafari in de Mizpe Ramon krater. De lunch is 
inclusief. Diner en overnachting in kibbutz Mashabe Sade. 
 
dag 9 dinsdag 9 april 2019 
We zetten koers naar Sde Boker en bezoeken het graf van Ben Gurion. We genieten 
hier van het mooie uitzicht over de woestijn van Zin. Tevf ns bezcieken we het huis 
van de oprichter van de staat lsrae ̈l. We rijden verder naar {e schitte ́rende kloof Ein 
Avdat. Deze smalle kloof in de Negev kent veel bronnen die in wdtervallea ̀ 
uitmonden. We maken hier een wandeling! Dit gebied behoort toe aan Ein Avdaf 
Nation4l Park. Diner en overnachting in kibbutz Mashabe Sade 
 
dag 10 woensdag 10 april 2019 
We verlaten (vroeg) onze kibbutz en brengen een bezoek aan Jaffa. Vandaar gaan 
we op tijd naar het vliegveld nabij Tel Aviv voor de terugvlucht naar Nederland. Het 
betreft wederom een rechtstreekse vlucht met Transavia. Vertrek vanuit lsrae ̈l om 
20.20 uur, geplande aankomst op Schiphol om 00.20 uur. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SHALOM en Lehietra’ot <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Wijzigingen voorbehouden! 



 

 
REISSOM 
De in het reisvoorstel beschreven lsrae ̈l reis kunnen wij u adnbieden voor de 
navolgende reissom per persoon: 
• Bii 8-14 personen: € 2.150 (EUR) 
• Bij 15-20 personen: € 1.800 (EUR) 
• Bij 21+ personen: € 1.650 (EUR) 

Deze prijzen zijn o.b.v. Hotel half pension en bij 2-personen op een kamer. 
1-persoonskamer toeslag: EUR 595 (beschikbaar voor maximaal 10% van aantal 
reizende personen). 
 
ln deze reissom is inbegrepen: 
• Vlucht Amsterdam - Tel Aviv v.v. inclusief 1st. ruimbagage 20kg en 1st 

handbagae max 10kg en luchthavenbelasting. Indien (op moment ontvangst 
betaling) vliegtickets duurder zijn dan € 300,- p.p. kan er een toeslag gelden per 
persoon. 

• 2 nachten hotel Eshel Hashomron Ariel (halfpension, dus ontbijt en diner) of 
gelijkwaardig) 

• 4 nachten hotel Jeruzalem Gate (halfpension, ontbijt en diner) of gelijkwaardig. 
• 3 nachten kibbutz Mashabei Sade (halfpension, dus ontbijt en diner) of 

gelijkwaardig  
• Transfer inclusief begeleiding bij aankomst. 
• Transfer exclusief begeleiding bij vertrek 
• 9 volledige dagen bus voorzien van airco en chauffeur (behalve op 6 april 2019) 
• Nederlandssprekende (Israëlische) gids (behalve op 6 april 2019) 
• Entreegelden conform reisprogramma 
• Lunch op 8 april 2019 
• Reisbescheiden (Israël kaart, brochure en cap van MazzelTov Reizen) 
 
NIET inbegrepen: 
• Lunches (behalve op 8 april), 
• Reis- en annuleringsverzekering 
• Uitgaven van persoonlijke aard (ook onderweg) 
• Fooien voor gids, chauffeur en hotel (service/personeel) (richtbedrag: Euro 6,- 

p.p.p.d.) en Euro 2,50 bijdrage calamiteitenfonds. 
• Reserveringskosten MazzelTov Reizen bedragen € 25,00 p.p. 
 
Extra informatie: 
• Uw paspoort dient teminste 6 maanden geldig te zijn bij terugkomst in Nederland. 
• In Israël wordt betaald met NIS (Nieuw Israelische Shekel; koers ca. 1 Euro = ca. 

4 Shekel) 
• Deze reis en programma is opgesteld door dhr. Krikke maar mogelijk gemaakt en 

georganiseerd i.s.m. Mazzel Tov Reizen uit Assen (www.mazzeltovreizen.nl). 
• Opgave en betalingen via MazzelTov Reizen: E-mail: info@mazzeltovreizen.nl  
• Bij opgave vermelden: aantal personen,  na(a)m(en) (zoals in Paspoort + 

roepnaam), incl. adresgegevens en geboorte datum. 
• U dient zelf te zorgen voor uw vervoer naar en van Schiphol! 
 


