
9-DAAGSE RONDREIS ISRAEL 
en de Palestijnse Gebieden 

17 tot 25 mei 2020 
 

Deze bestemming spreekt tot de verbeelding.  
Het is een kruispunt van beschavingen, volkeren en religies : 

Joden, Christenen en Moslims. 

  Maar er gaat ook veel aandacht naar de huidige economische 
en politieke actualiteit. 

Zonder twijfel wordt dit een onvergetelijke kennismaking. 



Dag 1 - Zon 17/5 Brussel – Tel Aviv –  
Hadera (75 km) 

• Lijnvlucht Brussels Airlines naar  
Tel Aviv :  
Douaneformaliteiten. Verwelkoming door 
de lokale NL gids die ons de ganse reis zal 
vergezellen. Vertrek noordwaarts langs de 
kustweg naar Hadera. 

• Check-in in ons strandhotel, waar we na de 
lange reis wat kunnen relaxen. 

• Avondmaal in het hotel. 



Dag 2 - Ma 18/5 Haifa - Akko 

• Haifa voor een bezoek aan de 
Karmelberg en de tuinen van Baha’i 

• Akko met o.a. de oude vestingen, 
gebouwd door de kruisvaders, de 
oude haven, de moskee van Jazzar 
Pasha , en de St Andreaskerk 

• Tiberias aan het Meer van Galilea 
(ook wel meer van Tiberias). 

• Check-in in ons hotel. Tiberias 
Leonardo Club Hotel 



Dag 3 - Di 19/5 Zippori - Nazareth –  
Meer van Galilea 

• Zippori , archeologische site van de 
oude Romeinse stad, 

• Nazareth, uitgebreid bezoek aan de 
oude stad met o.a. de 
Boodschapskerk, De St. Jozefskerk 

• Verder naar de berg Tabor , plaats van 
de gedaanteverwisseling van Jezus. 

• Tiberias, boottocht maken op het 
Meer van Galile 



Dag 4 - Woe 20/5 Kafarnaum -  
Jericho   -  Ein Gedi 

• Vertrek naar Kafarnaum aan de 
noordelijke over van het meer. Bezoek aan 
de ruines van de oude synagoge en de 
nieuwe kerk bovenop de resten van 
Petrus’ huis.  

• De berg der zaligsprekingen waar Jezus de 
Bergrede uitsprak. 

• Daarna gaat het verder naar Tabgha , de 
plaats van de vermenigvuldiging van de 
broden en de vissen.  

• Onderweg komen wij ook voorbij de plaats 
waar Jezus (vanuit een bootje) zijn zeerede 
hield,  

• Eremos , de eenzame plek waar Jezus zich 
terugtrok om er te bidden. 



                Jericho - Ein Gedi 

• Doorreis zuidwaarts tot in Jericho,(westelijke Jordaanoever)  De deels 
uitgegraven Tel es Sultan bevestigt Jericho’s faam. 

• Laatste halte vandaag is Qumran waar de Dode Zeerollen ontdekt werden. 

• Doorreis tot in onze verblijfplaats Ein Gedi aan de Dode Zee  

• Overnachting in een kibbutz.  



 
Dag 5 - Don 21/5 Massada - Dode Zee - Jeruzalem 
 

• We starten vandaag met een 
wandeling door de mooie botanische 
tuin van de kibbutz . 

• Massada symbool van de jarenlange 
Joodse weerstand tegen de Romeinse 
bezetter.  

• Verder naar de badplaats Ein Gedi 
aan de Dode Zee .  

• Middagmaal in een resort aan het 
strand. Relaxen te baden. 

• Doorrit naar Jeruzalem 

 



Dag 6 - Vrijdag 22/5 Jeruzalem 

• Volledige dag stadsbezoek aan 
Jeruzalem 

• uitgebreide verkenning vandaag aan de 
Tempelberg. 

• Klaagmuur, St Annakerk 

• Via Dollerosa, Basiliek Heilig Graf 

• Namiddag: Joodse wijk, Berg Sion, de 
Sionpoort en de Romeinse weg Cardo 
Maximus 

 



Dag 7 - Zat 23/5 Olijfberg - Bethlehem 

 
• Uitzicht over de stad vanop de Olijfberg 

. Wandelen naar de Hof van Olijven met 
de Kerk van Alle Naties en het graf van 
de Heilige Maria 

• Doorreis naar de Palestijnse stad 
Bethlehem aan de Westelijke 
Jordaanoever.  

• Nazareth geboorteplaats van Jezus. 
Bezoek aan de Basiliek van de 
Geboorte , één van de heiligste plaatsen 
van het Christendom 

• Terugkeer naar Jeruzalem. Avondmaal in 
ons hotel. 
 
 



Dag 8 - Zon 24/5 Jeruzalem 

• Voormiddag  Yad Vashem , het 
imposante museum en monument 
ter herinnering aan de holocaust. 
Tevens kunstgalerij, een archief, een 
Onderzoekscentrum, 
herdenkingspark. 
Vlakbij in Ein Karem ligt het Hassada 
ziekenhuis:  de prachtige glas-in-
loodramen van Chagall 

• Namiddag: het Israël Museum,  het 
grootste culturele instituut van  
Israël. Hoogtepunten zijn o.m. het 
schrijn met de Dode Zee-rollen. 



Dag 9 - Ma 25/5 Jaffa – Brussel 

 

• Vertrek uit Jeruzalem richting  
Tel Aviv. 

• Rondrit in Tel Aviv. 

 

 

 

 

 

• We houden halt in het gezellige 
havenstadje Jaffa, korte verkenning. 

• Middagmaal 

• Vertrek naar Zaventem 

 



PRAKTISCH: 

• Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na de 
terugreisdatum. Geen visum nodig. 

• Geen speciale inentingen nodig. 

• Eigen, gerenommeerde,  gids: Bart Van Thielen 

• Overnachting in 4 hotels ( 2x1, 1x2, 1x4 nachten) 

• PRIJS per persoon in tweepersoonskamer:  
op basis van minimum 25 deelnemers : 2580 EUR 
op basis van minimum 30 deelnemers : 2530 EUR 
toeslag eenpersoonskamer : 780 EUR 

• Inschrijven: uiterlijk: 25 januari 2020 

• Uitgebreide info: zie website www.b-g-b.be 


