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Loofhuttenreis 2020
Met reisleider Bert van den Burg
11daagse reis
5 oktober – 15 oktober 2020
Een reis aangepast aan het tempo van de deelnemers met het bezoeken van:
Gezien de mooie reacties op de reis van vorig jaar wil ik ook dit jaar een zogenaamde gemeentereis naar Israel
organiseren. Het zou leuk zijn om dit met meer mensen uit onze gemeente te beleven. De favoriete reis voor
veel mensen, die voor het eerst naar Israël gaan, of gewoon een verkennings reis door het Beloofde Land willen
maken. Ook voor een tweede keer of volgende keer is deze reis de moeite waard omdat ieder jaar het
programma wordt aangepast. De gids brengt u op de hoogte van de historie van het land en de reisleider opent
de Bijbel op de Bijbelse plaatsen. De boeiende rondreis begint in het noorden van het land, waar we door veel
plaatsen rondom het Meer van Galilea rijden die we kennen uit het Nieuwe Testament. De Golan Hoogvlakte en
de bronnen van de Jordaan zijn een ‘must’ tijdens dit bezoek. Via Samaria en Judea rijden we naar Jeruzalem
met alle bijzondere bezienswaardigheden, zoals de oude historische stad, de Kotel de mooie poorten, de
Olijfberg, We maken een gedeelte van het Loofhuttenfeest mee. Vanuit de hoofdstad wordt ook de woestijn
bezocht, waar we in de oase van Ein Gedi wandelen en in de Dode Zee proberen te drijven. Ook gaan we nog
enkele dagen door de Negev woestijn voor een bijzonder eervaring. dag is er voor de terugreis tijd om nog even
er alleen op uit te gaan.

Deelnemersprijs vanaf 20 deelnemers voor 2225 euro.
Aanmelden voor 15 juli 2020
Uitgebreide reisinformatie kunt u aanvragen via de email bij:
bertvandenburg@gmail.com
U kunt zich ook online aanmelden via de website van CVI in Nijkerk en Relireizen.nl

Inbegrepen in deze prijs:

Dag 1. 5-10. Maandag.
Verzamelen op Schiphol, vertrekhal 3, om 08.15 uur.
Vertrek vanaf Schiphol, om 11.25. Aankomst met LY 338 op Ben Goerion Airport om 16.55 uur.
Per bus naar Kibboets Shaar Hagolan, zuiden van het meer Tiberias.
Dag 2. 6-10. Dinsdag : Galilea.
Deze dag kijken we rond in de omgeving waar de Here Jezus de meeste tijd van zijn leven heeft
doorgebracht rond het meer van Tiberias en bezoeken we o.a. Kapernaum, Berg van de
Zaligsprekingen, Tabga, Natuurreservaat Dan, een van de bronnen van de Jordaan bij Caesarea
Filippi, Golan hoogvlakte met uitzicht punt op de Berg Ben Tal. En een rondvaart over het meer.
Overnachting in kibbutz Shaar Hagolan, zuiden van het meer Tiberias,
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Dag 3. 7-10. Woensdag, (Dag 5 Loofhuttenfeest)
Rondleiding over de Kibboets, we rijden door Galilea en Samaria. We bezoeken Bet She’an, Nazareth
Haifa en Berg Carmel, de opgravingen van Caesarea, en rijden door de bergen van Judea op naar
Jeruzalem,
We hopen rond zes uur in Jeruzalem aan te komen voor het uitzicht over Haaspromenade:

Overnachting in Hotel Caesar, Jaffastraat Jeruzalem.
Dag 4. 8-10 Donderdag, (Dag 6 Loofhuttenfeest )
Deze dag staat vooral in het teken van het Loofhuttenfeest en wandelen we door de oude stad vanaf
de Jaffapoort via de Joodse wijk naar de Kotel, bekijken de videopresentatie over de 2e tempel,
wandelen we door de opgravingen bij de tempelmuur en maken we een Bar Mitswa mee. Zo
mogelijk lopen we een gedeelte van de Jeruzalemmars van ICAJ en de Via Dolorosa: Bezoek aan de
Graftuin en de Lichtshow in de Citadel die s’avonds om zeven uur of negen uur begint.
Overnachten in Jeruzalem hotel Caesar Jaffastraat,

Dag 5. 9-10 Vrijdag, (Dag 7 , Hashana Rabat Loofhuttenfeest )
We rijden naar het bekende uitzichtspunt op de Olijfberg voor het uitzicht op de Gouden Poort en
wandelen naar beneden langs de eeuwenoude begraafplaatsen, naar de Hof van Getshemané, We
bezoeken Yad Vashem, het Holland monument en de Joodse Markt, Omstreeks 18.30 uur gaan we bij
de Klaagmuur de Shabbath te begroeten.
Overnachting in Hotel Caesar in Jeruzalem.
Dag 6. 10-10 Zaterdag (Shabbath) Shemin Atseret, Simchat Thora)
We beginnen de dag met een bezoek aan de Grote Synagoge en vervolgens rijden we door het
woestijngebergte van Judea, langs Jericho naar de doopplaats bij Jericho bij de Jordaan: Qaser El
Yahud. We volgen de Dode Zee kust naar Qumran, het natuurreservaat Ein Gedi voor een wandeling
naar de Watervallen en luisteren naar een van de oudste geschiedenissen uit de Bijbel, We rijden
door naar de Masada, het verdedigingsfort van Koning Herodes en hopen te gaan drijven in de Dode
Zee.
s’Avonds na het avondeten bezoeken we na de shabbath de Ben Jehuda, en vieren het einde van het
Loofhuttenfeest Simchat Thora op het Tempelplein
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Overnachting in Hotel Caesar in Jeruzalem,
Dag 7. 11 okt. Zondag. Eventueel omruilen met Zaterdag. (Vrij te besteden, s ‘avonds kerkdienst in
Hotel.)
Eventueel muurwandeling over de muur van de Jaffapoort tot de Zionspoort. Overnachting in Hotel
Caesar in Jeruzalem.
Dag 8. 12 okt. Maandag
We verlaten Jeruzalem en bezoeken in Bet Shemesh, Bet Guvrin, de Spelonk van Adullam waar David
zich verborg en bezoeken de Duiventillen in de spelonk, de olijvenpers en de bellcave. In Beersheva
gaan we naar de Tel van Abraham: En bij de bronnen van Beersheva bekjken we de
geschiedenisvideo.
Overnachting in Harlington Hotel in Askelon
Dag 9. 13 okt. Dinsdag
We gaan naar de overblijfselen van een Nabateërstad en luisteren naar de uitleg hierover door een
plaatselijke bewoner. We rijden dieper de Negev Woestijn in voor een bezoek aan de Ramon Krater,
het Tsunim natuurreservaat, met middenin de krater de Ensahorinum, een oude plaats met een bron
waar je rond kunt wandelen.
Overnachting in Harlington Hotel in Askelon
Dag 10. 14 okt. Woensdag
We rijden door Ashalim, een woestijndorp, met een heel hoge lichttoren van 250 meter hoog. We
bezoeken het Openluchtmuseum Reviviem bij kibboets Reviviem, Rondwandeling in Beersheva. Joe
Allan centrum, een museum over de bedoeïenen cultuur In een echte bedoeïenentent. Natuurpark
Ein Avdat voor een wandeling door de kloof naar de waterval. Kibboets en graf van Ben Goerion .
Uitzicht over de kloof en de Zin rivier.
Overnachting in hotel in Askelon
Dag 11. 15 okt. . Donderdag
Rondwandeling door Askelon. We bezoeken Kibboets Ben Mordechai, waar ook erg gevochten is in
de 1948 oorlog. En we rijden door de Judea woestijn naar Tel Aviv, naar het vliegveld Ben Goerion
Airport voor de terugreis naar Amsterdam.

Prijs per persoon in een 2 persoonskamer:
Vanaf 20 gasten in tweepersoonskamers = 2225 euro
Single supplement: 695 euro
Inbegrepen in deze prijs is:
• Vlucht vanuit Amsterdam met ELAL
05.10 LY338 Amsterdam – Tel Aviv 11:25 – 16:55
15.10 LY339 Tel Aviv – Amsterdam 16:00 – 20:05
Inclusief : 23KG ruimbagage en 8KG handbagage, stoel voor keuzen, drankjes
en eten aan board
• 10 overnachtingen als volgt on basis van HP: ( ontbijt en diner )
o 05.10 – 07.10: Shaar Hagolan ( Noord )
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o 07.10 – 12.10: Caesar Hotel Jerusalem
o 12.10 – 15.10: Harlington Hotel Ashklon
• Transfer bij aankomst en vertrek en gedurende 10 toerdagen
airco de luxe bus en Nederlands sprekende gids
• Alle entreegelden zoals genoemd in dit programma
• Kruiersgelden op het vliegveld en in de hotels
• Opvang op het vliegveld bij aankomst
• Kaart van Israel, pet en certificaat
Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Reis en annuleringsverzekeringen
• Fooien voor gids, chauffeur en hotels ( circa 6,- euro per dag pp )
• Lunches
Kortom een goed verzorgde reis waarin de Bijbel centraal staat en met een programma waarin
u op een ontspannen manier Israel kunt beleven. Rekening houdend met de fysieke
mogelijkheden van de deelnemers.

