VERDIEPINGSREIS DOOR HET

BELOOFDE LAND
Maandag 16 t/m vrijdag 27 september 2019

12 daagse complete groepsrondreis door het land van de bijbel.
Wie een voordelige en toch uitstekende verzorgde reis naar israël wil,
heeft nu een mooie kans!
De reis is inclusief goede joodse hotels en alle excursies zijn inbegrepen.
Alle hoogtepunten zijn in de reis opgenomen.

Nog nooit is Israël zo dichtbij geweest!
De verhalen uit de Bijbel komen zo wel heel erg dichtbij
Tijdens een avontuurlijke rit door de Negevwoestijn denken we terug aan
Abraham, die hier zijn huis bouwde, en de Nabateeërs, die hier met hun
karavanen van kamelen langs de specerijenroute kwamen.
U reist van de immense Negevwoestijn naar de Poorten van Jeruzalem en bent
getuige van de Bar Mitswaceremonie en waar we de aanvang van de Shabbath
mee zullen maken.
We bezoeken het indrukwekkende Holocaust herdenkingscentrum Yad Vashem.
Het groene Galilea waar we vele Bijbelse plaatsen bezoeken en waar u in de voetsporen van Jezus en zijn discipelen treedt. U ziet onder andere Kapernaüm, waar
Jezus predikte. We maken een boottocht over het Meer van Tiberias.
We maken van dichtbij kennis met de Joodse cultuur en tradities en bezoeken ook
minder bekende plaatsen.
GRIJP NU UW KANS OM ISRAËL TE BEZOEKEN, VOOR HET EERST OF OPNIEUW!

DAG 1
Maandag 16 september 2019
Heenreis
Per comfortabele vlucht vertrekken we vanaf Eindhoven
naar Tel Aviv.
Na aankomst worden we naar
Tiberias gebracht. Onze reis
door het Beloofde Land is
begonnen.

Groepsfoto Menorah

De graftuin. Het lege graf jubelt.
De dood is overwonnen.

DAG 2
Dinsdag 17 september 2019
Meron – Safed – Tel Dan
We beginnen vandaag in de
Joodse stad Meron, gelegen in
het prachtig groene Galilea met
het graf van Rabbijn Sjimon
Bar Joachaii. Door naar het
authentieke Joodse stadje
Safed, één van de vier Joodse
orthodoxe steden in Israël. We
zien onder andere de Blauwe
Synagoge. Ook gaan we vandaag naar de Tel Dan, één van
de mooiste natuurparken van
Israël.
Hier liet Jerobeam altaren bouwen voor het Tienstammenrijk.
DAG 3
Woensdag 18 september 2019
Meer van Tiberias – Maimonides –
Rosh Haniqra
Een boottocht over het Meer
van Tiberias, dat toch altijd een
prachtig hoogtepunt blijft. Daarna gaan we naar het praalgraf
van Maimonides, die een vooraanstaande rabbijn en schrijver
van Joodse wetten was. Tot
slot bezoeken we de rotsformaties van Rosh Haniqra
in het noordwestelijke puntje
van Israël. Per kabelbaan gaan
we naar het grottencomplex.

DAG 4
Donderdag 19 september 2019
Zippori – Beit Shearim – Karmel
Na het ontbijt maken we een
wandeling bij Zippori, de plaats
waar het Sanhedrin zich
vestigde na de verwoesting
van Jeruzalem. We zien hier
onder andere één van de mooiste mozaïekvloeren, die ooit in
Israël zijn opgegraven.
Door naar de Joodse opgravingen van Beit Shearim die
sinds 2015 op de UNESCO
Werelderfgoedlijst staan. Beit
Shearim betekent ‘Huis van de
Poorten’. Bezienswaardig zijn
hier de oude grafkelders met
de sacrofagen.
We sluiten de dag af op de berg
Karmel waar Elia en de Baälpriesters elkaar ontmoetten.
DAG 5
Vrijdag 20 september 2019
Qasr el Yahud – Jericho – Klaagmuur
We laten Tiberias achter ons
en rijden via de doopplaats
Qasr el Yahud aan de Jordaan
naar Jericho. In Jericho gaan
we met de kabelbaan naar de
Berg van de Verzoeking. Aan
het einde van de dag maken
we het feestelijke begin van
de shabbath mee bij de Klaagmuur in Jeruzalem.
DAG 6
Zaterdag 21 september 2019
Hebron – Graftuin
Vandaag bezoeken we Hebron,
waar zich de Spelonk van
Machpela bevindt.
Hier liggen de aartsvaderen,
Abraham, Izaäk en Jakob
begraven. Door de woestijn

van Judea rijden we naar het
Herodion, waar volgens de
overlevering Herodes begraven
ligt. Terug in Jeruzalem gaan
we naar de Graftuin, net buiten
de Oude Stad gelegen.
DAG 7
Zondag 22 september 2019
Jeruzalem
Vandaag brengen we onze
vrije dag door in Jeruzalem.
DAG 8
Maandag 23 september 2019
Bar Mitsvah – Joodse Wijk – Hurva
Synagoge – Israël Museum
Bij de Klaagmuur zijn we getuige
van de Bar Mitsvahviering.
Joodse jongens worden hier
‘Zoon der Wet’. We wandelen
vervolgens door de Joodse
wijk Meah Shearim, één van
de oudste Joodse wijken van
Jeruzalem. We zien in deze
week de Hurva Synagoge.
’s Middags gaan we naar het
Israël Museum waar o.a. de
Dode Zee rollen bewaard
worden. Naast de Dode Zeerollen leren we hier veel over
de geschiedenis van de Staat
Israël.
DAG 9
Dinsdag 24 september 2019
Ein Gedi – Dode Zee – Sde Boqer
Op naar de oase van Ein Gedi,
het prachtige natuurreservaat
in de woestijn. We maken hier
een wandeling naar een van de
watervallen. Bij Ein Gedi verborg
David zich voor Saul. Vanaf Ein
Gedi hebben we een prachtig
uitzicht over de Dode Zee.
Na de wandeling hier gaan we

onze onzinkbaarheid testen in
de Dode Zee.
Tot slot zien we de kibboets
Sde Boqer, waar David Ben
Gurion woonde.
We overnachten in een authen
tieke kibboets.
DAG 10
Woensdag 25 september 2019
Beersheva – Beth Shemesh –
Netanya
We reizen via Beersheva, de
woonplaats van aartsvader
Abraham en Beth Shemesh.
Door het prachtige berglandschap rijden we naar de plaats
waar David en Goliath met
elkaar vochten. Hier bezoeken
we de kalkgrotten.
De rit naar de Middellandse Zee
is prachtig: het landschap verandert steeds meer van woestijn naar groene heuvels. Aan
het einde van de dag komen
we aan in Netanya aan de
Middellandse Zee.

De Klaagmuur

Doopdienst: in de Jordaan bij
Yardeniet

DAG 11
Donderdag 26 september 2019
Netanya
Nog een heerlijke vrije dag aan
de Middellandse Zee. U kunt
lekker genieten aan het strand
van de Middellandse Zee of
nog wat inkopen doen.
DAG 12
Vrijdag 27 september 2019
Terugreis
Vroeg in de ochtend verlaten
we Netanya en rijden naar de
luchthaven van Tel Aviv voor
de terugvlucht naar Nederland.
Een onvergetelijke reis door het
Land van de Bijbel is ten einde.

Bar Mitsvah viering

In deze reissom zijn inbegrepen:
• Retourvlucht Eindhoven –
Tel Aviv – Eindhoven.
(Zonder overstap)
• Bagage 20 kilo.
• Transfer luchthaven-hotels.
• Luchthavenbelasting en de
brandstoftoelagen.(onder
voorbehoud van tussentijdse
verhogingen).
• 11 Overnachten in goede,
3-4 sterren hotels.
• Accommodatie in 2 persoons
kamers met eigen badkamer,
douche en toilet, en airconditioning.
• Half-pension tijdens de reis.
(ontbijt en diner)
• Volpensioen op zondag.
• Rondreis met alle excursies,
zoals in programma vermeld.
• Entrees voor alle bezienswaardigheden.
• Comfortabele touringcar
met airconditioning, tijdens
de reis.
• Nederlandstalige, Israëlische
gids.
• Kofferservice bij de hotels
• Kennismakingsbijeenkomst.
In deze reissom zijn NIET inbegrepen:
• Persoonlijke uitgave.
• Bustransfer Rotterdam –
Eindhoven Airport v.v.
• Lunches gedurende de reis.
• Reis- of annuleringsverze
kering.
• Fooien voor bedienend
personeel, gids en chauffeur,
te rekenen € 55,-p.p.
• Eventuele 1-persoons
kamertoeslag € 449,per persoon.

De reis wordt geleid door
Cees Kruijf.
We hebben al vele reizen
mogen leiden naar dit
prachtige land.
Prijs: € 1.625,Bij inschrijving wordt u
verzocht om € 250,- te
storten op IBAN nummer:
NL 17 INGB 0006 7319 99
ten name van Stichting
Exodus Travels.
Het restant moet vóór 8 juni
2019 zijn gestort.
KENNISMAKING
We willen vooraf een kennismakingsbijeenkomst houden.
Datum: dinsdag 18 juni 2019.
Aanvang: 20:00 uur.
Om 19:30 uur is er koffie.
Plaats: van Swietenlaan 1
(nabij Winkelcentrum Zuidplein
te Rotterdam.)
MEER WETEN?
Evangelist C. Kruijf
Exodus Travels
Wolphaertsbocht 343
3081 KG Rotterdam
Tel.: 010 - 485 55 57
E-mail: info@st-exodus.nl
Website: www.st-exodus.nl

Met vrienden de mooiste
betaalbare vakanties

