Israël …. waar oude verhalen tot leven komen
6 t/m 14 maart 2018

Programma van dag tot dag :
Dag 1 dinsdag : Wij vliegen vanaf Schiphol met een overstap in Istanbul naar Tel Aviv. waar wij in de middag zullen
aankomen. Vanaf de luchthaven is er een transfer naar het hotel in Netanya.
Dag 2 woensdag : Netanya en Tiberias. We beginnen de dag bijtijds met een bezoek aan de opgravingen van Caesarea,
prachtig gelegen aan zee. U ziet hier ook het hippodroom en het aquaduct. Daarna rijden wij door het Karmelgebergte
met het klooster Muhraka (schitterend uitzicht vanaf het dak) naar Nazaret. Hier bezoeken wij de Aankondigingkerk.
De dag eindigt bij het Meer van Galilea, waar wij voor drie nachten zullen verblijven in Tiberias.
Dag 3 donderdag : Meer van Galilea. Vandaag maken wij een boottocht op het Meer van Galilea. Daarna zet de bus
ons af op de Berg van de Zaligsprekingen, gelegen in een mooie tuin met uitzicht op het meer. Samen wandelen wij
naar het lager gelegen Tabgha (kerkje van de vijf broden en twee vissen) en bezoeken wij ook de opgravingen van
Kapernaum. In de middag gaan wij naar Gamla National Park, het Massada van het Noorden.
Dag 4 vrijdag : Het Noorden. In de ochtend brengen wij een bezoek aan Tsfat, een kunstenaarsstadje en tevens
centrum van de Kabbala. Naast een leuk straatje met galerietjes kun je er ook de synagoge van binnen bekijken. Wij
rijden verder naar het uiterste Noorden, waar wij een wandeling zullen maken bij een van de bronnen van de Jordaan,
bij Banjas of Tel Dan. Via de Golan rijden wij terug naar het hotel.

Dag 5 zaterdag : Tiberias – Jeruzalem. Wij vertrekken uit Tiberias en rijden door de Jordaanvallei naar het Zuiden.
Ons eerste bezoek is aan de Herodiaanse burcht Massada, uniek gelegen hoog boven de Dode Zee. We horen er het
bijzondere verhaal dat zich hier afspeelde. Iets verder terug naar het Noorden maken we bij Engedi een wandeling naar
de Shulamit waterval. Misschien zien we er nog een klipdas? David verborg zich hier voor Saul en sneed een stuk van
zijn mantel af. Het is een klein stukje tropen in de subtropen! Natuurlijk kunt u deze dag ook drijven op het zoute water
van de Dode Zee. We bevinden ons op het diepste punt ter aarde en kunnen al dobberend uitkijken over Jordanië. Wat
een bijzondere ervaring! Tot slot naar Jeruzalem.

Vervolg programma Israël
Dag 6 zondag : Jeruzalem. In de ochtend kunt u vrijblijvend een dienst bijwonen in Jeruzalem. In de middag gaan we
met de bus naar West-Jeruzalem voor een bezoek aan Yad Vashem, het Gedachteniscentrum van de Holocaust. Erg
indrukwekkend.

Dag 7 maandag : Oude Stad en Betlehem. ’s Morgens gaan we naar de Klaagmuur, waar op dat moment de Bar
Mitswa-viering plaatsvindt. Jongens van 13 mogen dan voor het eerst in het openbaar voorlezen uit de Thora. Erg
feestelijk. Daarna wandelt u door de Joodse wijk in de Oude Stad en ziet o.a. de Cardo. Verder bezoekt u hier de Hurvasynagoge. In de middag gaan we met de touringcar naar Betlehem voor een bezoek aan de Herdersvelden en de
Geboortekerk.
Dag 8 dinsdag : Olijfberg en Oude Stad. De touringcar zet ons af op de Olijfberg. Hiervandaan wandelen we langs
Getsemane en door de Leeuwenpoort naar de Oude Stad. U ziet er de St. Annakerk en Betesda en wandelt over de
Via Dolorosa naar de Heilig Grafkerk. Via de Soeks en de Damascuspoort wandelen we tenslotte nog door naar de
Graftuin. Een mooie plek als afsluiting van de reis.
Dag 9 woensdag : Vandaag hebben wij een de luchthaven Ben Goerion in Tel Aviv voor de terugreis via Istanbul naar
Amsterdam.
In Israël verblijft u in ****Hotels in Netanya (1 nacht), Tiberias (3 nachten) en Jeruzalem (4 nachten). De kamers zijn
modern ingericht en beschikken over alle faciliteiten voor een aangenaam verblijf, zoals gratis WiFi. Diners en worden
in het hotel geserveerd. De overige lunches (excl. drankjes) worden geserveerd in de nabijheid van de excursies.

