
   

 

 

 

Groepsreizen Israël organiseert onvergetelijke betaalbare reizen naar Israël, 
het Beloofde Land voor Gods volk. Tijdens onze reizen brengen we u naar de 
vele bekende Bijbelse plaatsen en prachtige bezienswaardigheden.  

We hebben jarenlange ervaring in het organiseren van groepsrondreizen door Israël. 

Ontdek en informeer naar de mogelijkheden die wij u bieden. Ook in 2017 

verwachten we meerdere groepsreizen te organiseren en bieden we verschillende 

mogelijkheden voor een vakantie, ook met uw hele gezin. Alle reizen die we 

organiseren zijn met inbegrip van vliegticket, HP hotels, transport binnen Israël en 

entree voor bezienswaardigheden. 

Bezoek aan Jeruzalem en omgeving (incl. Dode Zee) – Een 15 daagse reis 

naar Jeruzalem e.o. U verblijft in een goed hotel nabij de oude stad. Daardoor 

bevinden zich vele bezienswaardigheden en activiteiten in en rond de oude 

stad op loopafstand. Denk aan een bezoek aan de Olijfberg, de hof van 

Getsemané, Bethesda, Golgotha en graftuin, Klaagmuur, oude stad met de 

Joodse, Arabische, Christelijke en Armeense wijk, moderne winkelstraten, de 

Knesset (parlement) en Menorah. (Prijsindicatie: ca. € 1.300,-)  

Rondreis incl. bezoek Loofhuttenfeest  – Tijdens deze 15 daagse rondreis maakt u uitgebreid kennis 

met de verschillende landschappen, de prachtige natuur, de vele Bijbelse plaatsen en 

bezienswaardigheden. U overnacht in meerdere hotels door het hele land. We bezoeken plaatsen als 

Jeruzalem (incl. een bezoek aan ICAJ Loofhuttenfeest), Dode Zee, Ein Gedi, de woestijn, de Jordaan (met 

de doopplaatsen), Middellandse Zee (met plaatsen als Jaffa, Tel Aviv, Netanja en Cesarea), meer van 

Galilea en grens met Libanon en Golan hoogte.  

Reis naar het meer van Galilea – Tijdens deze 15 daagse maakt u uitgebreid 

kennis met de omgeving van dit prachtige meer en haar natuur. U bezoekt 

naast het meer, de heuvels, waar Jezus onderwijs gaf aan Zijn discipelen en 

de menigten mensen, verschillende bezienswaardigheden de en Bijbelse 

plaatsen zoals Capernaüm (waar Jezus woonde) en Nazareth. Op elke plaats 

zullen we uitgebreid stil staan bij Bijbelse referenties en betekenissen.  

Vakantie in een resort (nabij de Dode Zee) – Tijdens deze vakantie bieden 

we u optioneel verschillende excursies zoals: drijven in de Dode Zee, bezoek 

aan Ein Gedi, Massada, dag naar Jeruzalem, Jordaan en meer van Galilea. Wij 

verzorgen uw vliegticket, transport vliegveld naar resort (en weer retour)  en uw 

verblijf op basis van half pension. 

Wat biedt Groepsreizen nog meer? – Naast (rond)reizen en vakanties kunnen wij ook een reis 

organiseren voor uw eigen groep, uit uw kerk/gemeente of met familie en vrienden. Wij zijn dan uw 

organisator en tourleider. Hebt u interesse in één van onze reizen of wenst u meer informatie? Neem dan 

contact met ons op per e-mail via groepsreizenisrael@outlook.com of telefonisch via telefoonnummers 

0592 – 398239 / 0517 – 413472. U vindt ons ook op Facebook. 


