
Rondreis door Israël van 11 juli t/m 29 juli 2017 
We rijden, wandelen en genieten in en van Israël. Een klein en fascinerend land met een grote 
diversiteit aan cultuur en natuur. het bijzondere land van extremen. De Navel van de aarde. Land en 
volk van God, Zijn oogappel.  
 

 
Heb je de prachtige Bijbelse steden en plekken altijd al eens in het echt willen zien? Joppe, Meer van 
Tiberias, Nazareth, Dode Zee, Be'er Sheva, Negevwoestijn, Jeruzalem, Shiloh… Wat houd je tegen? De 
Bijbel komt tot leven tijdens deze rondreis van “Dan tot Bersheva”. 17 volle dagen in het land van de 
Bijbel. We beginnen aan de Westkant,  dan naar het heuvelachtige Noorden, door naar het Oosten, 
het laagste punt van de wereld, via het woeste Zuiden naar het Midden van Israël het oude 
Jeruzalem, boordevol historie maar bruisend tegelijk.  
 

 
 
Israëlrondreis : Met de Bijbel in de hand, reizend door het "Beloofde Land".    
NP National Park:  dit zijn  parken om te wandelen en waar historische  bezienswaardigheden zijn.  
 
Dinsdag 11 juli 2017: Vlucht van Schiphol naar Tel Aviv. We rijden met onze gehuurde bus naar het 
Hostel.  Dineren ergens in Jaffa.  Dinsdag  op woensdag overnachten in het Old Jaffa Hostel 
Woensdag tot zaterdag overnachten tien km. boven  het meer van Galilea: Kibbutz Ami'ad Joseph 
Well Country Inn 
 
Woensdag 12 juli:  Het oude havenstadje Jaffa bezoeken. Jaffa ( het bijbelse Joppe) is een voorstad 
van Tel Aviv. Joppe is bekend omdat Dorcas daar woonde en ook Simon de leerlooier er zijn bedrijf 
had. En we gaan naar het Aquaduct bij Caesarea aan de Middellandse Zee, dan steken we het land 
over en rijden naar onze Kibbutz bij  Galilea. Diner in Kibbutz 
 
Donderdag 13 juli: We lopen  vanaf Tabga de Berg van de Zaligsprekingen op en bezichtigen de kerk. 
Dan wandelend door de velden/boomgaarden, naar Capernaum: We zien het" huis van Petrus" en 
het overblijfsel van een synagoge uit de 4e eeuw. Terug naar Tabga met de bus.  We kijken eerst bij  
het meer van Galilea en zien een bron die uitloopt in het meer  dmv een kleine waterval. Dan de " 
Kerk van de 5 broden en 2 vissen" bezichtigen. Ook de kleine St.-Petruskerk kunnen we gaan 
bekijken. In de middag rijden we naar het plaatsje Karkom naar de oever van de Jordaan.  Daar zullen 
we de geschiedenis van de Israëlieten overdenken die de Jordaan moesten oversteken om in het 



beloofde land te komen. Daarna aan de westkant van het Meer van Galilea gaan we zwemmen en/of 
pootje baden en lezen we in de bijbel  geschiedenissen over Jezus. Diner in het Karei Hi Hostel  
 
Vrijdag 14 juli: richting het noorden: Metula. Wandelen langs 4 watervallen in het natuurreservaat 
Nahal Lyon. Ook bezoeken wij NP Banias. Daar is de ontspringing van de Jordaan. We rijden naar het 
N P Nimrot Fort en bekijken de overblijfselen van dit Fort/Kasteel. Verder naar de Noord-Oostkant 
van Israël,  naar de berg Bental met uitzicht op de stad Quneitra (Syrië)  Diner in Kibbutz of in Tiberias 
 
Zaterdag 15 juli: Beginnen we met een vaartocht op  het meer van Galilea, dan bezoeken we de 
Griekse Orthodoxe kerk in NP Capernaum. We rijden een stukje van de mooie Golanroute en onder 
bij het Meer stoppen we  even bij Yardenit, de unieke en geregistreerde doopplaats voor christelijke 
pelgrims.  Als laatste naar  NP  Arbel , daar lopen we naar de Cliff met mooi uitzicht op het meer van 
Galilea.  Diner in Hostel of ergens anders. Zaterdag tot dinsdag  overnachten in  Harod: Hi – Ma’ayan 
Harod Hostel 
 
Zondag 16 juli: We rijden naar het NP Beit She'an. Het zeer indrukwekkende opgravingsgebied van de 
oude stad Bet She'an, waar de lichamen van Saul en zijn zonen waren opgehangen. En we bezoeken 
het N P Maa'yen Harod. Op dit park is een groot zwembad met zuiver helder water dat rechtstreeks 
komt uit Maa'yen Harodbron. We lezen en overdenken dat Gideon de 135.000 Midianieten moest 
verslaan. Diner in Hostel of ergens anders. 
 
Maandag 17 juli: Nazareth: Bezoek aan de Basilica of the Annunciation (de kerk van de Maria 
Boodschap). Dan rijden we  naar het noorden van de stad Akko, daar bevindt zich het Bahai 
Mausoleum,  met  prachtige tuinen waar we even in gaan wandelen. Daarna gaan we ons vermaken 
in het centrum van een van de oudste steden van de wereld ( Akko) . 
 ’s Avonds zoeken we een leuk restaurant in Akko om te dineren. 
 
Dinsdag 18 juli: Richting Dode Zee, onderweg in de ochtend bezoeken we bij Jericho het St.-George 
Grieks Orthodoxe  klooster in Wadi Kelt, lopend of op de rug van een ezel gaan we de kloof in. Dan 
door naar NP  En Gedi voor een wandeling langs de watervallen. Diner bij Hostel. Dinsdag op 
woensdag overnachten bij de Massada: Hi – Massada Hostel. 
 
Woensdag 19 juli: 's Morgens De burcht Massada. Daarna wandelend door het water van de Wadi  
"Nahal' Boqeq naar de waterval. Daarna rijden we  naar een shop om boodschappen te halen voor 
ontbijt voor de volgende morgen en vlees voor een BBQ . Door naar de Dode Zee,  om bij daar even 
heerlijk te zitten  en/of  “drijven”. Als laatste nog een stop bij “Lots cave" waar we ook het 
Sodomgebergte op klimmen en een prachtig uitzicht hebben over de Dode Zee en Jordanië aan de 
overkant. BBQ-en bij overnachtingsplaats. Woensdag op donderdag overnachten in Ne-ot HakKikar:  
Dead Sea Dawn  
 
Donderdag 20 juli: We rijden naar Be’er Sheva via een van de mooiste schilderachtige wegen, en 
maken  een stop bij The Collor Sands.  We gaan naar de oude Tel NP Be’er Sheva met de ruïnes van 
een ommuurde stad.  's Avonds uit eten  in Be’ er Sheva. Donderdag op vrijdag overnachten  in de 
oude stad  Be’er Sheva : The Well Guesthouses  
 
Vrijdag 21 juli: Bezoek aan Abrahams Well.  's Middags wandelen in NP En Avdat . 
Dan rijden we terug naar Midreset Ben Gurion, waar de graven zijn van David Ben-Gurion de eerste 
Minister-President van Israël en zijn vrouw  Paula. Vanaf hier hebben we een prachtig uitzicht op het 
fraaie Zin-dal. Sabbatsmaal in Midreset of ergens in Mitzpe Ramon. Vrijdag tot zondag overnachten 
in Mitzpe Ramon: HI-Mitzpe Ramon Hostel. 
 



Zaterdag 22 juli: Na het ontbijt, rijden we via de 40, naar een onverharde weg  door de Markhtesh 
Ramon en maken hier en daar een stop en we lopen een route in de Ramon krater.  Terug naar de 
grote weg en rijden verder richting het zuiden.  Daar beklimmen we de rotspartijen van Canyon Ada. 
We worden beloont met een geweldig uitzicht. Terug naar Mitzpe om ergens wat te eten. 
 
Zondag 23 juli: We gaan eerst naar N P Beit Guvrin, vele (klok)grotten  en graven zijn daar. We 
bezichtigen een grot met mooie muurtekeningen en in een van de klokgrotten gaan we  samen 
zingen en overdenken we de Geschiedenis van Kaleb wiens dochter deze streek toebedeeld kreeg.  
Daarna naar  Jeruzalem naar Yad Va Shem of/wel het Holocaust Memorial. We rijden via de Nieuwe 
stad naar de Old City naar ons hotel. Half 6 moet de bus ingeleverd zijn. ‘s Avonds uit eten in de oude 
of nieuwe Stad,  of diner in hotel. Zondag  tot zaterdag/ zondag  overnachten in de oude Stad in 
Jeruzalem: The  Sephardic House Hotel/ of het New Imperial Hotel bij de Jaffa Gate 
 
Maandag 24 juli: We beginnen met een mooie Muurwandeling over de muren van de oude stad 
Jeruzalem . We bezoeken de Joodse Wijk. En lopen naar het  graf van David,  de zaal van het Laatste 
Avondmaal.  Ook genieten we van de vele straatjes met winkeltjes in de shuk. ’s Avons uit eten  in de  
Nieuwe Stad 
 
Dinsdag 25 juli: Olijfberg : Lopend naar Gethsemane  en bezoek aan het  Pater Noster-klooster/Kerk.  
Daarna naar het panoramisch uitzicht over de oude en nieuwe stad Jeruzalem . We lopen naar 
beneden via de graven, door het Kidrondal/ we zien hier graven van Absalom, van Josafat,  en het 
Graf van Bene Hazir. Op de Ophel-heuvel, ligt de Stad van David hier gaan we door de  533 m. 
“Hiskiatunnel”  lopen. We bezoeken evt. nog het klooster van Onuphrius. (Hakeldama) . Uit eten in 
de Nieuwe Stad 
 
Woensdag 26 juli:  Ayalla Zion onze gids rijdt ons door de Bijbelse landstreek naar Historische Shilo, 
waar 333 jaar lang de stenen Tabernakel stond. Op de Holy Berg Gerizim stoppen we bij een mooi 
uitzichtpunt en zien aan de overkant de berg Ebal en in het dal de stad Nabloes, het Bijbelse Sichem. 
En we mogen we een kijkje gaan nemen in de Tahinfabriek,  van Samaritanen. Tahini gemaakt met 
100 % sesam. Als failie bedrijf gestart in 2002. Daarna  naar de 'Har Bracha Winery' waar we 
deelnemen aan een wijnproeverij. ’s Avonds na het avondeten in Jeruzalem, gaan we naar de  
Spectaculair Light show. Dit is bij de Davids Tower.  
 
Donderdag 27 juli: Een  prachtig uitzicht over Jeruzalem vanaf het Aish HaTorah. Daarna vieren we de  
Bar Mitswa bij de Klaagmuur mee. We  lopen de Via Dolo Rosa.  Bezichtigen St. Anna's Basilica . En de 
Basiliek van het Heilig Graf. En 's avonds genieten we weer van de Israëlische bevolking die hun 
vertier zoeken in de winkelstraten van de Nieuwe Stad Jeruzalem. Een  heerlijke falafel zal er ook wel 
in gaan. 
 
Vrijdag 28 juli: ‘s Morgens bezichtigen we de  Grot van Sedekia.  Daarna naar de Nieuwe Stad, naar 
de Mahane Yehuda kleurige en levende markt.  Eind van de middag terug naar de  Klaagmuur in de 
Oude Stad.  's avonds Sabbatsmaal in Agron hostel off ergens anders. 
 
Zaterdag 29 juli: Om 9 uur maken we een dienst mee in de Grote Synagoge . 's Middags met de 
taxi/sherut naar Ben Gurion voor de terugvlucht naar Schiphol.  


