
 
 

15-daagse rondreis door Israël 
“In de voetsporen van Mozes, Jozua en het volk Israël” 

MazzelTov Groepsreizen naar Israël organiseert inspirerende betaalbare 
Christelijke Bijbelse reizen en vakanties naar Israël voor jong en oud. 
Israël is het Beloofde Land van Gods volk en land van de Bijbel.  

Ontdek en ervaar Israël op een bijzondere wijze. Onze reizen kenmerken zich 
door het rustiger en minder vol programma en niet-commercieel karakter.  

Welke ontdekking en ervaring... 
Deze 15-daagse rondreis brengt u door heel Israël van 
Eilat tot aan de berg Hermon en van Jaffa tot aan de 
Dode Zee. Tijdens deze reis ontdekt u de diversiteit 
aan landschappen en maakt u door het hele land 
uitgebreid kennis met meerdere (Bijbelse) plaatsen en 
bezienswaardigheden. Waar we komen nemen we de 
tijd om de plaats of bezienswaardigheid te ervaren. 
Ook zullen we er regelmatig de Bijbel openen om de 
plaats waar u zich bevindt nog tastbaarder te maken. 
Een rondreis door Israël brengt uw Bijbel en mogelijk 
zelfs uw persoonlijke geloof tot leven.  
 
Welke plaatsen bezoeken we in deze reis... 
We bezoeken deze reis plaatsen als Eilat in het zuiden 
(aan de Rode Zee), het Timna Park (met o.a. de 
Tabernakel), Mitzpe Ramon (met Ramon centrum en 
prachtige krater), Bersheva (bron van Abraham), Arad, 
de Dode Zee (met Ein Bokek, de Massada, Ein Gedi 
en Qumran), de Jordaan (doopplaats), Bet She’an, 
Tiberias (meer van Galilea), Golanhoogte, Caesarea 
Fillippi, Nazareth, Akko, Netanya, Jaffa-Tel Aviv en 
Jeruzalem (met de Olijfberg, Klaagmuur en oude stad). 
In deze plaatsen of onderweg er naartoe bezoeken we 
vele bijzondere plekken. U overnacht in meerdere 
mooie en goede hotels door het hele land. 
 
Wat bij de reis zit inbegrepen... 
Deze MazzelTov Reizen rondreis kost ca. vanaf 
€1.900 p.p. en is all-in*. Dat betekent compleet 
inclusief vliegticket, hotel en verzorging o.b.v. 
halfpension, vervoer binnen Israël en entreegelden 
voor bezienswaardigheden (van het programma)*. 
*(Informeer naar de specifieke reisvoorwaarden.)  
 


