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Rondreis Israël (incl. Loofhuttenfeest 2017) 
 

Groepsreizen Israël organiseert onvergetelijke en betaalbare reizen 

en vakanties naar Israël, het Beloofde Land van Gods volk en land 

van de Bijbel.  

Op vakantie naar de zon met uw hele gezin? Zoekt u nog naar een be-

stemming voor de bijvoorbeeld de meivakantie? Denk dan eens aan een 

vakantie naar Israël? Groepsreizen Israël biedt u een zonovergoten va-

kantie in een resort vlakbij de Dode Zee.  

15 daagse rondreis 

Tijdens een 15 daagse rondreis maakt u  uit-

gebreid kennis met de verschillende land-

schappen, de prachtige natuur, de vele Bijbel-

se plaatsen en bezienswaardigheden.  

U overnacht in meerdere hotels door het hele 

land. We bezoeken plaatsen als Jeruzalem 

(incl. bezoek van ICAJ Loofhuttenfeest), Dode 

Zee, Ein Gedi, de woestijn, de Jordaan (met 

de doopplaatsen), Middellandse Zee (met 

plaatsen als Jaffa, Tel Aviv, Netanya en Cesa-

rea), meer van Galilea en grens met Libanon 

en Golan hoogte. 

Een reis met Groepsreizen Israël is inclusief 

een vliegticket, hotel HP, transport binnen Is-

raël en entreebijdrage bezienswaardigheden. 

 

     

Assen 

T: 0592 – 39 82 39 

Facebook: Groepsreizen Israël                                                    
E-mail: groepsreizenisrael@outlook.com 

Harlingen 
0517 – 41 34 72 

Interesse of meer informae? 
 

Bel ons:  0592 - 39 82 39 / 0517 - 41 34 72  
E-mail: groepsreizenisrael@outlook.com 
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