PROGRAMMA
Bestemming
Reisnummer
Reisleiding
Vertrekdatum
Reisduur

: Israël
: 100M
: Mw. P. Verschoof en ds. J. Verschoof - Leimuiden
: 8 mei 2018
Retourdatum:
16 mei 2018
: 9 dagen

OVERNACHTINGEN
Nazareth
1 nacht
Tiberias
3 nachten
Jeruzalem
4 nachten

DAGPROGRAMMA
DAG 1 di 08/05: Heenreis
Vliegreis van Amsterdam naar Tel Aviv (bij voorkeur El Al) en transfer naar Nazareth.
DAG 2 wo 09/05: Nazareth-Tiberias
U begint de dag met het wandelen van een stukje van de Gospel Trail (start niet direct in Nazaret, maar een
stukje erbuiten, waar het mooier begint te worden en u uit de drukte van de stad bent). De Gospel Trail, is
voor veel toeristen en pelgrims een unieke manier om de basis van het christendom te ontdekken. Fysiek en
spiritueel ervaart men de Bijbelse landschappen en plaatsen van Galilea waar Jezus en zijn discipelen hen
voorgingen. De route omvat 65 kilometer speciaal aangelegde paden en wegen die men te voet, per fiets of
met de auto kan volgen.
In de middag bezoek aan openluchtmuseum Nazareth Village, zodat u een beeld krijgt van hoe men leefde in
de tijd van Jezus. Ook bezoek je er de Aankondigingkerk. Daarna naar het kleine dorp Kana. De dag eindigt
bij het Meer van Tiberias, waar u zult overnachten in Tiberias.
DAG 3, do 10/05: Het noorden
U maakt een boottocht op het Meer van Tiberias. Verder rijdt u naar het uiterste noorden, waar u een
wandeling zult maken bij de bronnen van de Jordaan. Zowel bij Tel Dan als bij Banjas. Via de Golan rijdt u
terug naar uw accommodatie.
DAG 4, vr 11/05: In de buurt van het meer
De bus zet u af op de Berg der Zaligsprekingen. Hiervandaan heeft u een prachtig uitzicht op het meer en u
wandelt naar het lager gelegen Tabgha. Ook bezoekt u de opgravingen bij Kafarnaüm. Na de lunch bezoekt u
de nieuwe opgravingsplek Magdala en tot slot rijdt u naar de vlakbij gelegen berg Arbel, waar u prachtig kunt
wandelen of uitkijken op het meer. Dan terug naar uw accommodatie.
DAG 5, za 12/05: Tiberias-Jeruzalem
Vertrek uit Tiberias en door de Jordaanvallei naar het zuiden. Onderweg bezoek aan de Doopplaats aan de
Jordaan, Qasr el Yahud. Daarna gaat u naar Wadi Kelt, bij Jericho. U rijdt door tot het Road-block en wandelt
vervolgens naar het St. Georgeklooster (klein half uur) en weer terug. Daarna rijdt u naar de plaats Taybeh op
de Westbank, voor een bezoek aan de bierbrouwerij en het dorp. Tot slot naar Jeruzalem.

DAG 6, zo 13/05: Olijfberg, Oude Stad
De bus zet u af op de Olijfberg. Hiervandaan wandelt u langs Getsemane en door de Leeuwenpoort naar de
Oude Stad. U ziet er de St. Anna kerk en wandelt over de Via Dolorosa naar de Heilig Grafkerk. Een echte
wandeldag.
DAG 7, ma 14/05: Oude Stad
’s Morgens gaat u eerst naar de Graftuin. Daarna loopt u door naar de Klaagmuur om een stukje van de Bar
Mitswa-viering bij te wonen. Ook brengt u een bezoek aan het kerkje van het Hanengekraai, Petrus
Gallicantu. De rest van de middag is vrij te besteden. U kunt winkelen in de Soek, over de stadsmuren lopen
of naar een museum gaan.
DAG 8, di 15/05: Dagtocht Dode Zee
’s Morgens vertrekt de bus richting de Dode Zee. De eerste stop is bij de
Herodiaanse burcht Massada, uniek gelegen hoog boven de Dode Zee. Je hoort
er het bijzondere verhaal dat zich hier afspeelde. Iets verder terug naar het
noorden maak je bij Engedi een wandeling naar de Shulamit waterval. Misschien
zie je 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 gaat u
deze dag ook drijven op het zoute water van de Dode Zee. Je bevindt je op het
diepste punt ter aarde en kunt al dobberend uitkijken over Jordanië. Wat een
bijzondere ervaring! Daarna terug naar Jeruzalem.
DAG 9 wo 16/05: Terugvlucht
Afhankelijk van het tijdstip van vertrek van de terugvlucht, is er in de ochtend nog gelegenheid om Jaffa te
bezoeken. U luncht op eigen gelegenheid. Dan transfer naar Ben Gurion Airport en terugvlucht naar
Nederland (liefst met El Al).
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