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De kosten van de reis zullen mede 
afhankelijk zijn van het aantal deelnemers 
en de dan geldende koersen. De kosten 
zijn berekend op grond van heen- en 
terugreis per vliegtuig, vervoer aldaar (niet 
in Jeruzalem), 14 hotel overnachtingen 
op basis van half pension (ontbijt en 
diner), alle fooien voor, chauffeurs en 
hotelpersoneel (verplicht), gedegen studie 
en prettige reisleiding. 
 
We gaan uit van twee mensen op een 
kamer, want anders moet er een flinke 
toeslag betaald worden. 
 
We zijn vroeg begonnen met informeren, 
zodat jullie nog de tijd hebben om te 
sparen. Het kan de reis van je leven 
worden! Mocht achteraf blijken dat de reis 
minder gekost heeft, dan ontvangt u het 
resterende geld weer terug.

De kosten bedragen € 2.500,- p.p. bij een 
minimaal aantal van 17 deelnemers.
Dit bedrag is exclusief eventuele 
bijkomende kosten vanwege
coronamaatregelen.

Wat zijn de kosten?



Na de landing op Tel Aviv rijden we naar Na de landing op Tel Aviv rijden we naar 
Jeruzalem toe, waar we 7 dagen zullen Jeruzalem toe, waar we 7 dagen zullen 
verblijven in een goed hotel. We zullen verblijven in een goed hotel. We zullen 
veel wandelen door – en om de oude veel wandelen door – en om de oude 
stad naar  plaatsen waar de Bijbelse stad naar  plaatsen waar de Bijbelse 
geschiedenis nog te proeven, te ruiken geschiedenis nog te proeven, te ruiken 
en te zien is. Met de Bijbel in de hand en te zien is. Met de Bijbel in de hand 
lopen we op plaatsen waar Abraham, lopen we op plaatsen waar Abraham, 
Izaäk en Jakob hebben gelopen, we Izaäk en Jakob hebben gelopen, we 
bezoeken plaatsen waar de profeten bezoeken plaatsen waar de profeten 
over geprofeteerd hebben en waar we de over geprofeteerd hebben en waar we de 
uitkomst van de profetieën al deels vervult uitkomst van de profetieën al deels vervult 
zien. We gaan begrijpen waarom de zien. We gaan begrijpen waarom de 
discipelen in slaap vielen in Getsemane, discipelen in slaap vielen in Getsemane, 
en nog veel meer. en nog veel meer. 
  
We bezoeken een synagoge, de plaats We bezoeken een synagoge, de plaats 
waar de Tempel heeft gestaan, de waar de Tempel heeft gestaan, de 
opgraving van het paleis van koning opgraving van het paleis van koning 
David, de Olijfberg, de tunnel van Hizkia, David, de Olijfberg, de tunnel van Hizkia, 
het Davidson Centre, de gezellige het Davidson Centre, de gezellige 
winkelstraatjes, de moderne stad en winkelstraatjes, de moderne stad en 
Yad Vasem. Een ontmoeting met een Yad Vasem. Een ontmoeting met een 
zendelinge met een bijzondere bediening zendelinge met een bijzondere bediening 
en een bezoek aan een Messiaanse en een bezoek aan een Messiaanse 
gemeente staan ook op het programma. gemeente staan ook op het programma. 
  
Na Jeruzalem zullen we 5 dagen Na Jeruzalem zullen we 5 dagen 
rondreizen door het land. We gaan onder rondreizen door het land. We gaan onder 
andere naar Qumran, drijven in de Dode andere naar Qumran, drijven in de Dode 
Zee, de wadi Ein Gedi (waar David zich Zee, de wadi Ein Gedi (waar David zich 
schuilhield voor Saul), naar Massada schuilhield voor Saul), naar Massada 
(bekend van de opstand van de Zeloten, (bekend van de opstand van de Zeloten, 
we rijden langs Jericho, de bron van Elisa. we rijden langs Jericho, de bron van Elisa. 
Het meer van Galilea (varen op het meer), Het meer van Galilea (varen op het meer), 
Tiberias, Kapernaüm, Betsaida, Kinneret, Tiberias, Kapernaüm, Betsaida, Kinneret, 
Nazareth, de berg van de zaligsprekingen, Nazareth, de berg van de zaligsprekingen, 
de berg van de verheerlijking, Kana (van de berg van de verheerlijking, Kana (van 
de bruiloft). de bruiloft). We gaan naar Megiddo bij de We gaan naar Megiddo bij de 
vlakte van Jisreël (Harmagedon). vlakte van Jisreël (Harmagedon). 

We bezoeken de Golanhoogte met zicht We bezoeken de Golanhoogte met zicht 
op de Syrische en de Libanese grens, we op de Syrische en de Libanese grens, we 
proeven de recente oorlogsgeschiedenis proeven de recente oorlogsgeschiedenis 
van Israël en zien de schoonheid van van Israël en zien de schoonheid van 
het land, we bezoeken de bronnen van het land, we bezoeken de bronnen van 
de Jordaan een roofvogel reservaat met de Jordaan een roofvogel reservaat met 
echte gieren. Langs de kust bezoeken we echte gieren. Langs de kust bezoeken we 
de havenplaats Haifa, de berg Karmel, de havenplaats Haifa, de berg Karmel, 
Akko een oude vestingstad en Cesarea Akko een oude vestingstad en Cesarea 
met z’n Colosseum en z’n aquaduct uit met z’n Colosseum en z’n aquaduct uit 
de Romeinse tijd. Netanya, Tel Aviv en de Romeinse tijd. Netanya, Tel Aviv en 
Jaffa, een oud vissersstadje. We komen Jaffa, een oud vissersstadje. We komen 
in aanraking met andere culturen; de in aanraking met andere culturen; de 
arabische bevolking, de druzen, de arabische bevolking, de druzen, de 
joden. We zullen in Tiberias in een hotel joden. We zullen in Tiberias in een hotel 
verblijven en in Netanya. verblijven en in Netanya. 
  
U ziet het we zijn veel van plan, echter U ziet het we zijn veel van plan, echter 
alles is onder voorbehoud, maar dat alles is onder voorbehoud, maar dat 
we een indrukwekkende reis gaan we een indrukwekkende reis gaan 
maken is zeker!! Voor het programma in maken is zeker!! Voor het programma in 
Jeruzalem, waar we veel zullen wandelen Jeruzalem, waar we veel zullen wandelen 
en het heuvelachtig is, is een redelijke en het heuvelachtig is, is een redelijke 
lichamelijke conditie vereist.lichamelijke conditie vereist.

Wat kun je verwachten?

Een maand voorafgaande aan de reis, Een maand voorafgaande aan de reis, 
wordt er een voorbereidingsavond wordt er een voorbereidingsavond 
georganiseerd voor de mensen die georganiseerd voor de mensen die 
meegaan. meegaan. 
  
Voor meer informatie en opgave:Voor meer informatie en opgave:
    Jaap en Corrie Spaargaren     Jaap en Corrie Spaargaren 
    tel. 0252 41 73 18 of 06 308 722 34     tel. 0252 41 73 18 of 06 308 722 34 
    email: jaap.en.corrie@gmail.com    email: jaap.en.corrie@gmail.com
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