
11-daagse reis D.V. van 16 t/m 26 maart 2020

Ontdek Israël van binnenuit, een 
reis met bijzondere ontmoetingen

RD lezersreis naar Israël



Tijdens deze veelzijdige reis leert u Israël van binnenuit 
beter kennen, waarbij religie een belangrijke rol speelt. 
We bezoeken plaatsen uit de Bijbel, bewonderen de 
schitterende natuur en we verdiepen ons in de roerige 
geschiedenis van Israël. Maar ook ervaren we hoe het is 
om in dit land met allerlei politieke, maatschappelijke 
en militaire problemen te leven.  
Het bijzondere aan deze reis zijn ook de inspirerende 
ontmoetingen. Zo vertellen overlevenden van de Holo-
caust, een orthodoxe Jood en een Palestijnse voorganger 
hun verhaal. 
Door onze contacten als RD kunnen we Israëlische mili-
tairen spreken aan de grens met Libanon waar we u mee 
naar toe nemen.
In Jeruzalem ontmoeten wij RD-correspondent Alfred 
Muller, voor een boeiend gesprek over actualiteiten, po-
litiek en het leven in Israël. 
We verblijven op bijzondere plaatsen, zoals een Israë-
lische kibboets, aan de Dode Zee en natuurlijk ook in 
Jeruzalem. 

Ga mee met deze interessante reis waarbij we ons ver-
diepen in Gods Woord en in het land van de Bijbel.

Reisleiders: Henk van den Berge (adjunct-hoofdredac-
teur van het RD) en Richard Donk (Israëlredacteur bij 
het RD).

Henk van den Berge

Richard Donk



Dag 1 maandag 16 maart 

Vandaag begint onze veelzijdige en leerzame reis naar 
het Beloofde land. We vertrekken ’s morgens vroeg van-
af Schiphol. We vliegen rechtstreeks naar Tel Aviv waar 
we tegen de middag aankomen. Een Nederlandstalige 
gids haalt ons op vanaf de luchthaven en per luxe tou-
ringcar rijden we richting het noorden. 

Het gezellige kustplaatsje Joppe, ook wel bekend als Jaf-
fa, is de oudste havenstad van Israël. Deze stad is on-
der andere bekend vanwege de Jaffa sinaasappels, die 
wereldwijd geëxporteerd worden. En wie kent niet het 
bekende Bijbelboek Jona? De profeet Jona voer vanuit 
Joppe weg om aan zijn verplichtingen te ontvluchten 
toen God hem riep. 
Wij reizen verder naar Herzliya voor een indrukwek-
kend bezoek aan overlevenden van de Holocaust. Zij 
wonen in Beth Juliana, een verzorgingshuis voor Joodse 
ouderen. 
Via de westkust reizen we verder naar het noorden van 
Israël en genieten van de uitbundige natuur. 

Joppe, vanuit deze plaats 

voer Jona weg

Beth Julianaverzorgings-

huis voor Joodse ouderen

Netanya, aan de Middel-

landse Zee

We komen aan in de kustplaats Netanya, gelegen aan de diepblauwe Middel-
landse Zee. In de avond kunnen we hier een ontspannende strandwandeling 
maken als afsluiting van de lange reisdag. We dineren en overnachten in hotel 
King Solomon.



Dag 2 dinsdag 17 maart 

Vanochtend rijden wij naar het plaatsje Atlit waar tussen 
1939 en 1948 een Brits detentiekamp stond voor illegale 
Joodse immigranten. Veel van deze gevangenen waren 
ontsnapt aan de nazivervolging in Europa en werden bij 
aankomst op de oevers in Israël achter prikkeldraad opge-
sloten. Een schrijnend verhaal. We bezichtigen de geres-
taureerde barakken en zien een film over de heldhaftige 
bevrijding door de Palmach strijders.
We rijden verder naar de top van het Karmelgebergte. 
Hier ligt het pittoreske bergplaatsje Zichron Yakov. We 
brengen een bezoek aan het First Aliyah Museum. Wij 
luisteren naar het verhaal van de vroege pioniers die 
naar Eretz Yisrael kwamen tijdens de Eerste Aliyah, in de 
periode 1882 – 1903. 

We rijden richting het Meer van Galilea en bezoeken het 
Bijbelse Magdala. Hier zijn de resten gevonden van een sy-
nagoge uit de tijd van de Messias. In de tijd van het Nieuwe 
Testament bestond de bevolking van Magdala, net als in 
andere steden in de omgeving, uit religieuze joden. De 
inwoners visten op het Meer van Galilea en bebouwden 
het vruchtbare land in de buurt. 

We dineren en overnachten in kibboets Gonen aan 
het Meer van Ga-
lilea. Het verblijf 
op een kibboets is 
een unieke erva-
ring.
’s Avonds kunt 
u mee met een 
rondwandeling 
met uitleg over 
het leven in de 
kibboets.

Detentiekamp Atlit

Het bergplaatsje Zichron 

Yakov

Het Meer van Galilea



Dag 3 woensdag 18 maart 

‘s Ochtends bezoeken we Misgav Am, waar we uitkij-
ken over Libanon. In deze kibboets aan de Libanese 
grens krijgen we uitleg over de veiligheidssituatie in Isra-
el. We ontmoeten Israëlische soldaten die verantwoorde-
lijk zijn voor de veiligheid van Israël aan de noordelijke 
grens. Vanaf hier kunnen we ook Metula zien, de meest 
noordelijke stad van Israël. We kijken rechtstreeks op de 
woonhuizen van Hezbollah, die vaak voor andere doel-
einden worden gebruikt. Ook is hier een van de eerste 
tunnels van Hezbollah ontdekt en vernietigd door het Is-
raëlische leger. Zover mogelijk en de veiligheid het toelaat, 
bezoeken we één van de tunnels.

We reizen door naar de Banias, een van de bronnen van 
de Jordaan. We maken een wandeling door het natuur-
park dat bekend staat om de kletterende watervallen 
en kleurrijke voorjaarsbloeiers. 
In Tel Fache, in het noorden van de Golanhoogvlakte, lag 
een belangrijke Syrische legerbasis. Tijdens de Zesdaag-
se Oorlog (1967) veroverde het Israëlische leger de basis. 

Vanuit Misgav Am kijken 

we uit over Libanon

Waterval in natuurpark 

bij Banias

Golanhoogvlakte

We luisteren naar het indrukwekkende verhaal van jonge soldaten die hun leven 
gaven voor Israël. Wij rijden verder naar de berg Bental met een panoramisch uit-
zicht over de Golan en de huidige grens met Syrië. In dit gebied is zwaar gevoch-
ten tijdens de Zes-
daagse Oorlog. 
Bovenop de bergtop 
zijn bunkers te 
bezichtigen die 
herinneren aan dit 
verleden. 
We dineren en over-
nachten weder-
om in kibboets 
Gonen 



Dag 4 donderdag 19 maart 

Vanochtend rijden we naar een van Israëls adembene-
mende natuurgebieden, de Hula Vallei. Hier trekken 
ieder jaar tienduizenden prachtige vogels door. We ma-
ken hier een wandeling.
Niet ver hier vandaan ligt de boerderij van Dubrovin. 
Tijdens een rondleiding horen we over het leven in 
Israël eind 19e eeuw. In 1883 verliet de Joodse fami-
lie Dubrovin Rusland om in Israël een nieuw bestaan op 
te bouwen. Dit bleek niet eenvoudig; dodelijke ziektes 
teisterden de bevolking en het moerasland leek niet ge-
schikt voor landbouw.

We reizen terug naar het Meer van Galilea voor een 
bezoek aan de Bijbelse plaatsen. Allereerst bezoeken 
wij de Berg van de Zaligsprekingen, waar de Heere Je-
zus Zijn Bergrede hield. Op deze plaats gaan de woorden 
van deze inspirerende en indrukwekkende toespraak 
leven! Tijdens de wandeling naar beneden kijken we uit 
over het Meer van Galilea. We kijken rond op een van 
de bananenplantages waar we koninklijke bloesems 
zien.
Vervolgens bezoeken we de ruïnes van Kapernaüm. De 
Messias bracht hier veel tijd door met Zijn discipelen. 

We doen Tabga aan, dat bekend 
staat als de plaats waar de won-
derbare spijziging plaatsvond. 
Ook wordt Tabga gezien als de 
locatie waar de Messias na Zijn 
opstanding sprak met Petrus. 
We vertrekken door de Jor-
daanvallei naar Jeruzalem. We 
dineren en overnachten in het 
Royal Wing hotel in Jeruzalem.

De Hula Vallei

Bananenplantage

De ruïnes van Kapernaüm.



Dag 5 vrijdag 20 maart 

Vanaf de Olijfberg beginnen we deze dag met een fantas-
tisch uitzicht op Jeruzalem en haar oude stad. We wan-
delen naar de voet van de berg waar de hof van Geth-
semané ligt. Het is bijzonder om deze veelzeggende 
plaatsen met eigen ogen te zien. 
De wandeling gaat verder langs de Gouden Poort. Ook 
zien wij de opgravingen en originele treden naar het 
tempelplein uit de tijd van koning Salomo. We komen 
aan bij de Oude Stad van Jeruzalem.  
We bezoeken de City of David (de stad van Koning Da-
vid) waar we schitterende opgravingen uit de tijd van 
koning David zien. We maken een wandeling door 
de eeuwenoude tunnel van Hizkia, een onvergetelijke 
ervaring! 
In de middag is er gelegenheid voor vrije invul-
ling. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan de Joodse 
markt Mahane Yehuda. De kraampjes zijn gevuld met 
geur- en kleurrijke groenten, fruit en andere verse etens-
waren. Op vrijdagmiddag is het hier gezellig  druk, wan-

Gezicht op Jeruzalem 

vanaf de Olijfberg

City of David

Joodse markt in Jeruzalem

neer de mensen hun laatste inkopen doen voordat de Shabbat begint. Of wan-
del door de orthodoxe wijk Mea Shearim.  
Aan het eind van de middag maken we de viering mee van het begin van 
de Shabbat bij de Klaagmuur. Het plein stroomt vol met mensen van over de 
hele wereld. Samen delen 
zij de vreugde van deze 
rustdag. 
We besluiten de dag met 
een traditionele Shabbat-
maaltijd met uitleg bij Hi-
neni, in het centrum van 
Jeruzalem.  
We overnachten de komen-
de 5 nachten in het Royal 
Wing hotel in Jeruzalem.



Dag 6 zaterdag 21 maart 

Vanochtend is er een keuzeprogramma. U kunt een tra-
ditionele sabbatdienst bijwonen in de Grote Synagoge in 
Jeruzalem. Tijdens de dienst ontdekken we meer over 
het Jodendom en de wet. Met gezang en gebeden wor-
den de Thorarollen uit de Heilige Ark gehaald om uit-
gerold en voorgelezen te worden. Of u bezoekt  de Graf-
tuin en Golgotha. Met haar kleurrijke bloemen en 
planten is de Graftuin een oase van rust middenin het 
bedrijvige Jeruzalem.
Hierna rijdt de bus net buiten Jeruzalem waar Beit Jala 
ligt, een dorpje op een heuvel bij Bethlehem. Hier bezoe-
ken wij het Huis van Jemima, waar Arabische kinderen 
met een verstandelijke of meervoudige handicap handi-
cap liefdevol opgevangen worden door christelijke Ne-
derlandse vrijwilligers. 
In Bethlehem ontmoeten de Palestijnse voorganger St-
even Khoury. Hij is de enige christelijke voorganger in 
Bethlehem die wekelijks kerkdiensten belegt in zijn 
kerk. Hij vertelt hoe hij tegen alle stromen in en met 
gevaar voor eigen leven blijft geloven in de beloftes van 
de God van Abraham, Izaäk en Jacob, een indringend 
getuigenis.
 ‘s Avonds ontmoeten wij RD-correspondent Alfred Mul-
ler. Sinds 1983 woont hij samen met zijn vrouw in Jeru-

zalem.  
Hij volgt de ont-
wikkelingen in  
Israël op de voet. 
Een boeiend ge-
sprek!

De Hof van Gethsémané

Zicht op Golgotha

Kinderopvanghuis Jemima 

bij Bethlehem



Dag 7 zondag 22 maart 

Op deze rustdag zijn er twee 
diensten in het hotel. 

Na de morgendienst drinken we 
koffie met elkaar.

’s Middags staat er een Israëlische 
lunch voor ons klaar. 

Later op de dag is er in het hotel  
een dienst met een Messias-
belijdende Joodse voorganger.  



Dag 8 maandag 23 maart 

Vanochtend bezoeken wij Yad Vashem, de nationa-
le Joodse gedenkplaats (en museum) voor de ongeveer 
zes miljoen Europese Joden die door de Duitsers tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. We krijgen een 
lezing van een overlevende van de Holocaust. Een erg 
indrukwekkende plek! 
Hierna brengen wij een bezoek aan het persbureau Is-
rael Today, dat vanuit een Bijbels en objectief perspec-
tief lokaal nieuws verstrekt.
’s Middags heeft u vrije tijd. Voor een souvenir kunt 
u terecht in de gezellige winkelstraatjes in het cen-
trum van Jeruzalem. 
‘s Avonds gaan we in gesprek met de ultra orthodoxe 
rabbijn Yitzhak Naki, die in de bekende Joodse wijk Mea 
Shearim woont. Hij werpt zich op als bruggenbouwer 
tussen Joden en christenen.

Foto’s van Holocaust 

slachtofferts in herinne-

ringscentrum Yad Vashem

De Joodse wijk Mea Shearim 

in Jeruzalem



Dag 9 dinsdag 24 maart 2020

Vanochtend reizen we naar het laagste punt op aarde, 
de Dode Zee vallei!

Er is een keuzeprogramma. U kunt een bezoek brengen 
aan Massada, een symbool van Joods verzet tegen de Ro-
meinen, met uitleg hoe deze gebeurtenis nog steeds van 
invloed is op de Israëlische samenleving en het leger. 
Of een bezoek aan de oase van Ein Gedi, een groenrijk 
natuurreservaat met schitterende watervallen. Hier 
schreef David enkele van zijn psalmen. We maken een 
wandeling door de beroemde rotskloof.

Tijd voor een unieke ervaring! We gaan drijven op 
de Dode Zee. Heerlijk, wat een ontspannen moment. 
Wist u dat de Dode Zee modder ook goed is voor de 
huid? Het insmeren met modder levert zeker mooie 
plaatjes op!

We reizen door naar een dadelplantage waar u uitleg 
krijgt over de groei en bloei van de dadelboom. Hoe 

Citadel Massada staat op 

een rots in de Dode Zee

Waterval bij Ein Gedi

De Dode Zee is het laagst 

gelegen meer ter wereld

bijzonder dat in de zilte grond waar ze in staan zulke enorme zoete vruchten 
voortbrengen en juist hier zo goed groeien.

We dineren en 
overnachten op 
deze unieke plaats 
bij de Dode Zee 
in kibboets Kalia.



Dag 10 woensdag 25 maart 2020

Deze dag staat in het teken van de Negevwoestijn!  
Samen met woestijngids Arthur du Mosch gaan wij op 
jeepsafari door de rijke Israëlische natuur. Een dag vol 
verrassingen waarop wij kennismaken met de veelzijdi-
ge landschappen die Israël rijk is. Het hoogtepunt is de 
gigantische krater Makhtesh Ramon.
Onderweg genieten wij van de diversiteit van de Negev–
woestijn. Ondanks de grote perioden van droogte is de 
vegetatie verbazingwekkend! De bodem van de Negev is 
zeer vruchtbaar en kan de woestijnplanten bij het uit-
blijven van regen toch van voeding blijven voorzien. 

Naast bloemen en planten leven er in de woestijn ook 
talloze diersoorten. Een veel geziene woestijnbewoner 
is de steenbok, die zich behendig over steile rotswanden 
voortbeweegt. Ook gieren, jakhalzen en vossen vinden 
in de Negev hun thuis. Vergeet uw camera niet mee te 
nemen!

We dineren en 
overnachten in 
hotel Leonardo 
in Beersheva. 

Krater Makhtesh Ramon

Op ontdekking in de Nege-

vwoestijn

In de woestijn leven talloze 

diersoorten



Dag 11 donderdag 26 maart 2020

Vlakbij Beer Sheva ligt ALEH, een Joodse leefgemeen-
schap in de Negevwoestijn. ALEH biedt jongvolwassenen 
met meervoudige beperkingen de kans om een goed en 
productief leven te leiden in een veilige en liefdevolle 
omgeving. Wij horen het verhaal van deze bijzondere 
organisatie en haar bewoners.
Op de Shmueli geitenboerderij krijgen we een interes-
sante rondleiding en maken we kennis met een derde 
generatie boerenfamilie. Yael en Nir nemen ons mee in 
hun levensverhaal. God bracht hen terug naar het land 
waar hij Zijn volk wil hebben. Nir en Yael bouwen met 
hun gezin mee aan de wederopbouw van het land Israël. 
We reizen verder in de richting van Tel Aviv. Hier bren-
gen wij een bezoek aan het Ayalon Instituut, de geheime 
kogelfabriek van de Haganah. Deze fabriek speelde een 
grote rol bij de oprichting van de staat Israël.
Hiermee komt er een einde aan deze boeiende reis vol 
ontmoetingen met mensen en het land Israël.
Vanaf vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv vliegen we terug 
naar Nederland. 

Het Ayalon Instituut

Vliegveld Ben Gurion



Hotelinformatie:

Hotel King Solomon 3*** in Netanya
Dit hotel ligt aan het strand en beschikt 
over een binnen- en buitenzwembad en 
fitnesstruimte. De kamers hebben airco, 
gratis WiFi en er is een lift.

Kibboets Gonen (gelijkwaardig aan de hotels)
Prachtig gelegen bij de Hula Vallei, aan 
de voet van de Golanhoogten. De kamers 
beschikken over o.a. een koelkast en 
koffie-/theezetfaciliteiten en er is gratis 
WiFi.

Hotel Royal Wing 4**** in Jeruzalem
Dit hotel ligt in de oude wijk van Jeru-
zalem en heeft een binnenzwembad. De 
kamers hebben airco, gratis WiFi in de 
kamers. Bad/douche-combinatie.
zijn voorzien van klimaatbeheersing, een 
koelkast, bad en douche. 

Kibboets Kalia 3***
Op 1 km afstand ligt aan de Dode Zee het 
privéstrand van de kibboets.
Deze kibboets ligt aan de noordkant van 
de Dode Zee. Eigen strand en zwembad, 
gratis WiFi in openbare ruimtes. De 
bungalowkamers liggen verspreid in de 
mooie tuin, voorzien van arico, koelkast-
je, waterkoker, haardroger en terras. 

Hotel Leonardo in Beer Sheva 4****
Dit hotel ligt in het centrum van Beer 
Sheva, nabij een winkelcentrum. Er is 
een lift en fitnessruimte. Gratis WiFi in 
de hele accommodatie. Airco is aanwe-
zig.



Praktische informatie

Deze reis is niet geschikt voor mensen die 
slecht ter been zijn.

De premie voor de annuleringsverzekering 
is 5,61% van de reissom met bijbehorende 
toeslagen. Assurantiebelasting is 21%
De premie voor de standaard reisverzeke-
ring bedraagt € 24,83 voor eenpersoon op 
een 1-persoonskamer en € 45,14 voor 2 
personen op een 2-persoonskamer. 
De poliskosten voor de verzekering bedra-
gen € 4,52 per verzekering.

De organisatie van deze reis hebben wij 
uitbesteed aan Israël Idoed Reizen. Op deze 
reis zijn de algemene reis- en boekings-
voorwaarden van Israël Idoed Reizen van 
toepassing. Israël Idoed is aangesloten bij 
het garantiefonds GGTO.

RD-abonneeprijs: € 1897,- p.p. Niet-abon-
nees betalen € 1947, p.p. Toeslag eenper-
soonskamer € 663,-. Als u alleen bent en u 
wilt met iemand van het gelijke geslacht 
op een tweepersoonskamer met gescheiden 
bedden, meld dat op het aanmeldformu-
lier. Dan kijken wij of dit mogelijk is. U 
boekt dan onder optie. 
Aanmelden voor 1 januari 2020.

Bij de prijs is inbegrepen:
•  Vliegreis Amsterdam – Tel Aviv directe 

vlucht 
•  Vervoer met luxe touringcar met airco 

in Israël
• Hotelovernachting en in kibboetsen 

•  Alle excursies en entreegelden zoals in 
het programma beschreven

• Nederlandstalige gids
• Reisleiding
•  Verblijf in *** en ***** sterren hotels, ver-

blijf in kibboets op vergelijkbaar niveau
•  Verzorging op basis van halfpension 

(ontbijt en diner)
• Op zondag volpension

Niet bij de prijs is inbegrepen:
• Eenpersoonskamertoeslag € 663,-
• Reis- en/of annuleringsverzekering
• Bijdrage Stichting Garantiefonds € 15,00 
• Lunches met uitzondering van zondag
•  Persoonlijke uitgaven, drankjes (o.a. 

bij het diner), fooien en niet genoemde 
entreegelden

Aanmelden
Meld u aan via het bijgevoegde inschrijffor-
mulier of via rd.nl/abonneevoordeel onder 
RD-reizen.




