
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Israël Experience

 9 dagen  Van: 29/04/2023 - Tot: 07/05/2023



Dit is dé reis waar jij Israël ervaart, je relatie met God kan verdiepen en daardoor zelf zal groeien. Israël Experience is niet

zomaar een reis waar je even de toerist uithangt, of alleen maar Bijbelstudies doet, maar een gezonde combinatie van beide

inclusief voldoende ontspanning.

De reis wordt georganiseerd vanuit Here I Am en Jozua en Kaleb Vanuit deze twee organisaties zijn er drie Nederlandse

reisleiders beschikbaar om deze reis tot een onvergetelijke ervaring te maken. Daarnaast hebben we gedurende de reis een

enthousiaste Engelstalige gids die ervoor zorgt dat we op bijzondere plaatsen komen.

Wil jij mee met de onvergetelijke Israël Experience?

Zit jij in de leeftijdsgroep 22-40 of voel jij je fit genoeg om deze groep bij te benen. Heb je een persoonlijke relatie met Jezus

Christus de Messias of wil je deze relatie verdiepen en verlang je ernaar om voor het eerst of opnieuw Israël te ervaren.Aan het

einde van deze reis heb je niet alleen veel van het land van de Bijbel gezien, heb je ook nieuwe vrienden gemaakt. En om niet te

vergeten: Heb je handvatten gekregen hoe jij al deze ervaringen mee kan nemen naar huis en toepassen in je dagelijks leven.

Samenvatting van Israël Experience?

 

Bezoek je 20(!) Bijbelse of historische bezienswaardigheden

Houden we 5 Bijbelstudies

Eet je 36 keer de beste Falafel van Israël

Bemoedigen we elkaar

Drinken we te veel sterke koffie

Ontmoet je lokale gelovigen

Slapen we op 5 prachtige locaties, waaronder een nacht in de woestijn

Leer je nieuwe mensen kennen

Vieren we de Sabbat

Ga je raften op de Jordaan en heb je de mogelijkheid om op een kameel te zitten

 

 



 

 



Reisinformatie

Dag 1: zaterdag 29-04-2023 Aankomst in Israël

Vandaag vertrekken we vanaf Schiphol Airport (Amsterdam) naar Ben Gurion Airport (Tel

Aviv)Met een comfortabele bus reizen we naar ons hotel in Tel Aviv

Na een heerlijke diner is er  tijd voor een Bijbelstudie-avond in ons hotel.

Diner en overnachting hotel Sea Net.



Dag 2: zondag 30-04-2023 Caesarea en het Carmel gebergte

Na een heerlijk ontbijt zullen we een stadstour maken door Tel Aviv. We bezoeken onder

andere het gebouw waar de moderne staat is uitgeroepen door David Ben Gurion.

We zullen een bezoek brengen aan het Israel College of the Bible. Een plek waar Joden en

Arabieren samen theologische opleiding kunnen volgen. Een schitterende plek om te

bezoeken.

Daarna brengen we een bezoek aan de schitterende Romeinse havenstad

Verder gaan wij naar de Carmel. We zullen een bezoek brengen aan Muhraka de plaats waar de

profeet Elia de confrontatie aanging met de Baäl-priesters. Vanaf het dak van het klooster

hebben we een prachtig uitzicht over de vlakte van Izreël.

We slapen op een fantastische locatie met een schitterend uitzicht over het meer van

Tiberias/Galilea! ’s Avonds is het tijd voor een Bijbelstudie-avond in ons hotel.

Diner en overnachting hotel Astoria.



Dag 3: maandag 01-05-2023 Kapernaüm, het meer van Galilea en de Golan hoogvlakte

Vandaag starten we de dag met een boottocht op het meer van Galilea. Geweldig om God met

elkaar op die plek groot te maken, maar ook een plek om even stil te worden, en te genieten

van de aanwezigheid van Gods Geest.

In de loop van de ochtend bezoeken we Kapernaüm, de plaats waar Jezus veel tijd met zijn

leerlingen doorbracht. Vervolgens rijden we met de bus richting de Golan-hoogten.

Mount Bental is een van de bijzondere bergen van Israel, met het uitzicht op de Golanhoogten

en Syrië. De plaats waar de moedige strijd is gestreden tijdens de Israëlische oorlog om de

Golanhoogten. Het dal onderaan de berg tot aan de berg van de Hermon wordt het tranendal

genoemd. De Yom Kippur oorlog van 1973 is op wonderlijke wijze gewonnen door de Israëliërs

Die middag staat ons een mooie verrassing te wachten.

Bij Kfar Blum gaan we raften – kajakken en laten ons verassen door stroomversnellingen in de

Jordaan

Diner en overnachting hotel Astoria.



Dag 4: dinsdag 02-05-2023 Ein Gedi en de Dode Zee

We laten het noorden achter ons en rijden via de Jordaanse vallei naar de Dode zee, de laagste

plek ter wereld.

We vervolgen onze weg naar de Oase van Ein Gedi. We lopen tot aan de vierde waterval,

Davids waterval, om zo een schitterend uitzicht te hebben over de Dode Zee. Als we onze Bijbel

open slaan, staan we stil bij het verhaal van David en koning Saul. David trok zich met zijn

mannen terug in de rotsholten in de buurt van Ein Gedi.

Hier krijgen we nog de gelegenheid om heerlijk te ontspannen. We gaan “dobberen” in de Dode

Zee.

Bij aankomst in Kfar Hanokdiem staan de kamelen voor ons klaar. Zij bezorgen ons een

avontuurlijke rit door de woestijn.

Na deze tocht door de woestijn van Judea staat er een voortreffelijke maaltijd op ons te

wachten.

Kfar Hanokdiem is een groene oase met palmbomen en mooie aangelegde tuinen.

Na de zon te hebben zien onder gaan zullen we de nacht doorbrengen in een tent bij de

bedoeïenen.

Een overnachting in dit ‘duizend sterren’ hotel is een geweldige ervaring.

Voordat we gaan slapen is het tijd voor een kampvuur, mooie verhalen en het roosteren van

marshmallows. Deze Jongvolwassen reis naar Israël wordt de reis van je leven!



Dag 5: woensdag 03-05-2023 Massada, Dode Zee en Jeruzalem

Deze dag begint vroeg. Om 05.15 uur worden we aan de voet van de Massada Waarna we een

wandeling naar de top van de Massada maken. Daar genieten we van het adembenemende

zicht als de zon opkomt over de Dode Zee en vanachter de Jordaanse bergen. Boven op de berg

van Massada zullen we de aangrijpende historie van Massada uitgelegd krijgen door onze gids.

Massada is het imposante paleis dat Koning Herodes heeft laten bouwen aan de westkant van

de Dode Zee (Zoutzee) op de top van een berg. Hier vochten de moedige Zeloten hun laatste

strijd.

Bezoek aan kunstenaar Rick Wienecke met zijn werk ‘Fontein van tranen’, wat de

overeenkomst tussen de Holocaust en de kruisiging van de Messias laat zien. Rick Wienecke is

een Canadese Christen die als vrijwilliger naar Israel is gekomen en Holocaustoverlevenden

geholpen heeft

Diner en overnachting the Post, Jeruzalem.



Dag 6: donderdag 04-05-2023 Het hof van Gethsemane, Tower of David en de Olijfberg

We gaan als eerste een bezoek brengen aan de Olijfberg, waar we een fenomenaal uitzicht

hebben over de oude stad. We lopen van de Olijfberg naar beneden naar Gethsemane en

brengen daar enige tijd door. Gethsemané betekent olijvenpers en ligt aan de voet van de

Olijfberg.

De bus zet ons vervolgens af bij ons hotel vlakbij de oude stad.

In de middag bezoeken we het super moderne Friends of Zion museum.

’s Avonds brengen we een bezoek aan de Tower of David, en genieten we van een klank- en

lichtspel over de geschiedenis van Jeruzalem

Diner en overnachting the Post, Jeruzalem.



Dag 7: vrijdag 05-05-2023 De oude stad van David, Hizkia tunnel en de Klaagmuur

Deze dag gaan we te voet op weg door de oude stad Jeruzalem.

We bezoeken de oude stad van David. Neem je waterschoenen mee want we gaan wandelen

door de (natte) tunnel van Hizkia.

We vervolgen onze weg naar boven waar we een bezoek brengen aan het Davidson Centre en

de zuidelijke opgangstrappen. Hier kunnen we lopen over de straat waar Jezus en zijn

discipelen ook hebben gelopen.

Aan het eind van de dag maken we ons gereed om de shabbat met elkaar te vieren.

Gezamenlijk wandelen we naar de Kotel (Klaagmuur). We maken het begin van de Shabbat

mee. Het plein stroomt al snel vol met mensen overal vandaan om samen de vreugde van

Shabbat te delen

Diner en overnachting the Post, Jeruzalem.



Dag 8: Zaterdag 06-05-2023 Graftuin en Tel Aviv

Vandaag zullen we Jeruzalem achter ons laten. Voordat we naar Tel Aviv gaan, brengen we

nog een bezoek aan de Graftuin. De Graftuin, een bijzondere plek midden in Jeruzalem, die ons

in gedachten terugbrengt naar de Paasmorgen, de dag van de Opstanding van Jezus uit de

dood! We zien vanuit de tuin ook Golgotha, de plek waar Jezus werd gekruisigd. In deze tuin

hebben we een Bijbelstudie met elkaar en vieren we ook ‘De maaltijd des Heren’.

We vervolgen onze weg naar Tel Aviv.

Na aankomst rijden we naar het mooie Joppe. Joppe staat onder andere bekend om het verhaal

van Jona die in de haven van Joppe een boot vond richting Tarsis. Ook werd het hout voor

zowel de eerste tempel (2 Kronieken 2:8) als de tweede tempel (Ezra 3:7) via Joppe aangevoerd.

Vrije middag ter beschikking.

Diner en overnachting hotel Sea Net.

Dag 9: zondag 07-05-2023 Terugreis naar Nederland

Vandaag is alweer onze laatste dag. In de ochtend brengt de bus ons naar de luchthaven

Vandaar vliegen we direct terug naar Amsterdam (Schiphol). Eenmaal thuis aangekomen

kunnen we nagenieten van dit onvergetelijke avontuur door Israël!

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 29/04/2023 - Tot: 07/05/2023

Inbegrepen

Vlucht / luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

8 hotelovernachtingen incl. ontbijt en diner.

9 dagen vervoer in comfortabele touringcar

9 dagen Engels sprekende gids

Genoemde excursies en entreegelden

Koffergelden

Pet, landkaart en headsets

programma in pocketformaat

Niet inbegrepen

Reis- en annuleringsverzekering

Drankjes tijdens de maaltijden

Persoonlijke uitgaven

PCR-test indien vereist

Toeslag eenpersoonskamer €562,-

Administratiekosten en Garantiefonds

Transfer in Nederland: vanaf de gemeente naar en van de luchthaven optioneel mogelijk.

Lunches

Fooiengeld voor chauffeur en gids (€ 5,- per persoon per dag)



Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw reis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden waarin

wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Ga mee met de Israël Experience

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

