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Vrouwenreis
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Ontdek het
Israël van

toen en nu.
O = ontbijt, L = lunch, D = diner.
NB. Programma en prijs onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Tijdens deze reis houden we Bijbelstudies over vrouwen die Jezus volgden. Uiteraard gecombineerd 

met de hoogtepunten van het land en een aantal bijzondere ontmoetingen. Zo zullen we bij het 

Meer van Galilea een bezoek brengen aan de Berg van de Zaligsprekingen, maar ook een Bijbellezing 

houden over Maria Magdalena. In Safed bezoeken we een weverij en indien mogelijk mogen we 

zelf proberen te weven. In Jericho zien we de Zacheusboom, hebben we een ontmoeting met 

een Palestijnse vrouw en houden we een Bijbelstudie over Rachab. Na Jericho rijden we door de 

Westbank naar Jeruzalem om het begin van Sabbat mee te maken bij de Klaagmuur. We brengen 

een bezoek aan Jemenitische Joodse vrouwen. Met deze vrouwen genieten we van een typisch 

koosjer en Jemenitische lunch en horen hun levensverhalen. In Bethlehem focussen we ons op 

‘Ruth’. We wandelen door de korenvelden in Emek Haele en bezoeken Chirbet Kajafa, de stad 

waaruit David vocht met Goliath. Tevens wandelen we over een oud pelgrimspad. Tijdens een 

bezoek aan de Dode Zee fabriek (Ahava), zullen we het hebben over de schoonheid van de vrouw. 

Daarna zullen we drijven in de Dode Zee. Een bijzondere ervaring! In de woestijn overnachten we 

in een bedoeïenenkamp en houden we een Bijbelstudie over Hagar. Ook bezoeken we het Nitzana 

monument, een monument voor moedige vrouwen.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze prachtige rondreis.

Een exclusieve reis naar Israël met het thema:
In de voetsporen van moedige vrouwen. 

Jenneke 
Blokland

Marieke 
Bos&

OM U EEN INDRUK TE GEVEN VAN DEZE BOEIENDE REIS 
VOLGT HIERNA DE BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA.

T E L I S R A E L T R A V E L . N L



Vrouwenreis
3 1 / 0 3  –  0 8 / 0 4 / 2 0 2 0Reisprogramma

T E L I S R A E L T R A V E L . N L
Ontdek het

Israël van
toen en nu.

O = ontbijt, L = lunch, D = diner.
NB. Programma en prijs onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

D I N S D A G
3 1 / 0 3

W O E N S D A G
0 1 / 0 4

D O N D E R D A G
0 2 / 0 4

Amsterdam – Tel Aviv – Meer van Galilea (D)

Vertrek vanuit Amsterdam per Transavia vlucht HV5801 naar Tel Aviv om 06.15 uur. 

Aankomst Tel Aviv om 11.45 uur. Na aankomst op de luchthaven rijden we richting het 

noorden en bezoeken we Nazareth. De plaats waar Maria, de moeder van Jezus, woonde.  

We kijken vanaf een magnifiek uitzichtpunt op het oude Nazareth en de omgeving. 

Daarna gaan we naar ons kibboets hotel, gelegen aan de oevers van het Meer van Galilea.  

De rest van de middag is ter vrije besteding. Diner en overnachting in kibboets Ohalo Manor.

Meer van Galilea – Berg van de Zaligsprekingen – Tabgha – Gilabon –  

meer van Galilea (O,D)

MARIA MAGDALENA

Vandaag brengen we een bezoek aan plaatsen rond het Meer van Galilea en treden we in 

de voetsporen van Maria Magdalena. We bezoeken de Berg van de Zaligsprekingen,

de plaats waar Jezus de Bergrede uitsprak. Vanaf hier hebben we een prachtig uitzicht 

over het Meer van Galilea. Vervolgens wandelen we door de velden naar het aan het meer 

gelegen Tabgha en de tuin van de zeven bronnen.

Hier vond volgens de bijbel de wonderbaarlijke spijziging plaats (Lukas 9:10-17). Hierna 

maken we een mooie wandeling door de Golan naar de Gilabon / Devora waterval. ’s 

Middags hebben we een Bijbelstudie aan het Meer van Galilea over Maria Magdalena. 

(Matth. 17:1-3). In de omgeving van het Meer van Galilea doen we met elkaar een 

creatieve opdracht. Diner en overnachting in kibboets Ohalo Manor.

Meer van Galilea – Safed – Boottocht – Film 007 Magic Golan (O,D)

LYDIA DE PURPERVERKOOPSTER

We beginnen de dag met een bezoek aan Safed, een charmant kunstenaarsdorp. Samen 

met Jeruzalem, Hebron en Tiberias hoort Safed bij de vier heilige steden van Israël. 

Safed was vroeger een belangrijke verdedigingsplaats. Hier hebben we een Bijbelstudie 

over Lydia de purperverkoopster. In Safed zullen we een weverij bezoeken en indien 

mogelijk ook zelf proberen te weven. ’s Middags maken we een boottocht over het Meer 

van Galilea. Ook zien we de film 007 Magic Golan, over de natuur in de Golan en de Jom 

Kipoer oorlog. Voordat we naar de kibboets gaan drinken we een wijntje op één van de 

bergen met prachtig uitzicht op het Meer van Galilea. Diner en overnachting in kibboets 

Ohalo Manor.

9-DAAGSE GROEPSREIS NAAR: 
 

 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 

 
“In de voetsporen van moedige vrouwen” 
 
 
Reisperiode:         
          

  DINSDAG 31 MAART T/M WOENSDAG 08 APRIL 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Israël  
 

    9-daagse groepsreis 
 
“In de voetsporen van moedige vrouwen” 
 

 
Een bijzondere reis naar Israël met het thema: “In de voetsporen 
van moedige vrouwen”. Tijdens deze reis houden we Bijbelstudies 
over vrouwen die Jezus volgden. Uiteraard gecombineerd met de 
hoogtepunten van het land en een aantal bijzondere ontmoetingen. 
Zo zullen we bij het Meer van Galilea een bezoek brengen aan de 
Berg van de Zaligsprekingen, maar ook een Bijbellezing houden over 
Maria Magdalena. In Safed bezoeken we een weverij en indien 
mogelijk mogen we zelf proberen te weven. In Jericho zien we de 
Zacheusboom, hebben we een ontmoeting met een Palestijnse 
vrouw en houden we een Bijbelstudie over Rachab. Na Jericho 
rijden we door de Westbank naar Jeruzalem om het begin van 
Sabbat mee te maken bij de Klaagmuur. Samen met Joodse 
vrouwen zullen we naar de markt gaan om ingrediënten te halen en 
samen een traditioneel gerecht te koken. In Bethlehem focussen we 
ons op ‘Ruth’. We wandelen door de korenvelden in Emek Haele en 
bezoeken Chirbet Kajafa, de stad waaruit David vocht met Goliath. 
Tevens wandelen we over een oud pelgrimspad. Tijdens een bezoek aan de Dode Zee fabriek (Ahava), zullen 
we het hebben over de schoonheid van de vrouw. Daarna zullen we drijven in de Dode Zee. Een bijzondere 
ervaring! In de woestijn overnachten we in een bedoeïenenkamp en houden we een Bijbelstudie over Hagar. 
Ook bezoeken we het Nitzana monument, een monument voor moedige vrouwen.  
 
Om u een indruk te geven van deze boeiende reis volgt hierna de beschrijving van het programma.  
 

Israël, 9-daagse groepsrondreis 

 
Dag 1: dinsdag 31 maart 2020  
Amsterdam – Tel Aviv – Meer van Galilea (d)  
Vertrek vanuit Amsterdam per Transavia vlucht HV5801 naar Tel 
Aviv om 06.15 uur. Aankomst Tel Aviv om 11.45 uur. Na aankomst 
op de luchthaven ontmoeten we een vertegenwoordiger van Makor 
Reizen en rijden we naar ons kibboets hotel, gelegen aan de 
oevers van het Meer van Galilea. De rest van de middag is ter vrije 
besteding. Diner en overnachting in kibboets Ohalo Manor.   
 
Dag 2: woensdag 01 april 2020   
Meer van Galilea – Berg van de Zaligsprekingen – Tabgha – Gilabon 
– meer van Galilea (o,d)  

Maria Magdalena  
Vandaag brengen we een bezoek aan plaatsen rond het Meer 
van Galilea en treden we in de voetsporen van Maria 
Magdalena. We bezoeken de Berg van de Zaligsprekingen,  
de plaats waar Jezus de Bergrede uitsprak. Vanaf hier 
hebben we een prachtig uitzicht over het Meer van Galilea. 
Vervolgens wandelen we door de velden naar het aan het 
meer gelegen Tabgha en de tuin van de zeven bronnen.  
Hier vond volgens de  bijbel de wonderbaarlijke spijziging 
plaats (Lukas 9:10-17). Hierna maken we een mooie 
wandeling door de Golan naar de Gilabon / Devora waterval. 
’s Middags hebben we een Bijbelstudie aan het Meer van 
Galilea over Maria Magdalena. (Matth. 17:1-3). In de 
omgeving van het Meer van Galilea doen we met elkaar een 
creatieve opdracht. Diner en overnachting in kibboets Ohalo 
Manor. 
 

Israël  
 

    9-daagse groepsreis 
 
“In de voetsporen van moedige vrouwen” 
 

 
Een bijzondere reis naar Israël met het thema: “In de voetsporen 
van moedige vrouwen”. Tijdens deze reis houden we Bijbelstudies 
over vrouwen die Jezus volgden. Uiteraard gecombineerd met de 
hoogtepunten van het land en een aantal bijzondere ontmoetingen. 
Zo zullen we bij het Meer van Galilea een bezoek brengen aan de 
Berg van de Zaligsprekingen, maar ook een Bijbellezing houden over 
Maria Magdalena. In Safed bezoeken we een weverij en indien 
mogelijk mogen we zelf proberen te weven. In Jericho zien we de 
Zacheusboom, hebben we een ontmoeting met een Palestijnse 
vrouw en houden we een Bijbelstudie over Rachab. Na Jericho 
rijden we door de Westbank naar Jeruzalem om het begin van 
Sabbat mee te maken bij de Klaagmuur. Samen met Joodse 
vrouwen zullen we naar de markt gaan om ingrediënten te halen en 
samen een traditioneel gerecht te koken. In Bethlehem focussen we 
ons op ‘Ruth’. We wandelen door de korenvelden in Emek Haele en 
bezoeken Chirbet Kajafa, de stad waaruit David vocht met Goliath. 
Tevens wandelen we over een oud pelgrimspad. Tijdens een bezoek aan de Dode Zee fabriek (Ahava), zullen 
we het hebben over de schoonheid van de vrouw. Daarna zullen we drijven in de Dode Zee. Een bijzondere 
ervaring! In de woestijn overnachten we in een bedoeïenenkamp en houden we een Bijbelstudie over Hagar. 
Ook bezoeken we het Nitzana monument, een monument voor moedige vrouwen.  
 
Om u een indruk te geven van deze boeiende reis volgt hierna de beschrijving van het programma.  
 

Israël, 9-daagse groepsrondreis 

 
Dag 1: dinsdag 31 maart 2020  
Amsterdam – Tel Aviv – Meer van Galilea (d)  
Vertrek vanuit Amsterdam per Transavia vlucht HV5801 naar Tel 
Aviv om 06.15 uur. Aankomst Tel Aviv om 11.45 uur. Na aankomst 
op de luchthaven ontmoeten we een vertegenwoordiger van Makor 
Reizen en rijden we naar ons kibboets hotel, gelegen aan de 
oevers van het Meer van Galilea. De rest van de middag is ter vrije 
besteding. Diner en overnachting in kibboets Ohalo Manor.   
 
Dag 2: woensdag 01 april 2020   
Meer van Galilea – Berg van de Zaligsprekingen – Tabgha – Gilabon 
– meer van Galilea (o,d)  

Maria Magdalena  
Vandaag brengen we een bezoek aan plaatsen rond het Meer 
van Galilea en treden we in de voetsporen van Maria 
Magdalena. We bezoeken de Berg van de Zaligsprekingen,  
de plaats waar Jezus de Bergrede uitsprak. Vanaf hier 
hebben we een prachtig uitzicht over het Meer van Galilea. 
Vervolgens wandelen we door de velden naar het aan het 
meer gelegen Tabgha en de tuin van de zeven bronnen.  
Hier vond volgens de  bijbel de wonderbaarlijke spijziging 
plaats (Lukas 9:10-17). Hierna maken we een mooie 
wandeling door de Golan naar de Gilabon / Devora waterval. 
’s Middags hebben we een Bijbelstudie aan het Meer van 
Galilea over Maria Magdalena. (Matth. 17:1-3). In de 
omgeving van het Meer van Galilea doen we met elkaar een 
creatieve opdracht. Diner en overnachting in kibboets Ohalo 
Manor. 
 

Dag 3: donderdag 02 april 2020  
Meer van Galilea – Safed – Boottocht – Film 007 Magic Golan (o,d) 
Lydia de purperverkoopster 
We beginnen de dag met een bezoek aan Safed, een charmant 
kunstenaarsdorp. Samen met Jeruzalem, Hebron en Tiberias hoort 
Safed bij de vier heilige steden van Israël. Safed was vroeger een 
belangrijke verdedigingsplaats. Hier hebben we een Bijbelstudie over 
Lydia de purperverkoopster. In Safed zullen we een weverij bezoeken 
en indien mogelijk ook zelf proberen te weven. ’s Middags maken we 
een boottocht over het Meer van Galilea. Ook zien we de film 007 
Magic Golan, over de natuur in de Golan en de Jom Kipoer oorlog. 

Voordat we naar de kibboets gaan drinken we een wijntje op één van de bergen met prachtig uitzicht op  het 
Meer van Galilea. Diner en overnachting in kibboets Ohalo Manor.  
 
Dag 4: vrijdag 03 april 2020  
Meer van  Galilea – Jordaanvallei – Jericho – Jeruzalem (o,d)  
Ontmoeting met een Palestijnse vrouw in Jericho  
We rijden door de Jordaanvallei naar Jeruzalem. Onderweg 
brengen we een bezoek aan Jericho. Hier bezoeken we de 
Zacheusboom, de bron van Elia en hebben we een 
ontmoeting met Palestijnse vrouwen. Vervolgens hebben we 
een Bijbelstudie over Martha en Maria, de dienende vrouwen. 
We gaan naar de Machane Yehuda markt en zullen samen 
met vrouwen inkopen doen om vervolgens samen te koken. 
Aan het einde van de middag gaan we naar de Klaagmuur om 
het begin van Sabbat mee te maken. Het is één van de 
belangrijkste heilige dagen van het Jodendom. Volgens oude 
Joodse tradities heeft Shabbat alles te maken met de 
schepping van de Wereld:  

op de zevende dag (sabbat in het Hebreeuws) rustte God van het werk 
van de schepping, dus is dit een heilige dag, waarop ook de mens dient 
te rusten. Bij de Klaagmuur komen gezinnen en families bijeen om het 
begin van Sabbat te vieren. Diner en overnachting in Holyland Hotel in 
Jeruzalem.  
 
Dag 5: zaterdag 04 april 2020  
Jeruzalem – korenvelden – Chirbet Kajafa – Jeruzalem (o,d) 
De korenvelden van Ruth 
Vandaag staat in het teken van Ruth. We wandelen langs de 
korenvelden, waar Ruth in de tijd van de gerst oogst de rijke man Boaz 
ontmoette. In Chirbet Kajafa, de stad waar David vocht met Goliath 
houden we met elkaar een overdenking over Ruth. ’s Middags 
wandelen we een oude pelgrimsroute. Diner en overnachting in 
Holyland Hotel in Jeruzalem. ’s Avonds maken we een lichtshow mee in 
Davids Citadel. 

 
Dag 6: zondag 05 april 2020  
Jeruzalem (o,d)  
Vrouwen in de Bijbel  
Vanmorgen wonen we een dienst bij in de Christ Church.  
’s Middags hebben we samen met Albert en Eega 
Groothedde op de Olijfberg een Bijbelstudie over “Vrouwen 
in de Bijbel”. ’s Avonds wandelen we door de Joodse wijk 
Mea Shearim. Omdat de wijk relatief nieuw is, zeker 
vergeleken met de andere stadsdelen van de Oude Stad, 
maakt de Joodse wijk een heel andere indruk op de 
bezoeker. In de wijk vinden we synagogen en 
Talmoedscholen, kunstgalerieën en winkels. Diner en 
overnachting in Holyland Hotel in Jeruzalem.  
 
 



Vrouwenreis
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T E L I S R A E L T R A V E L . N L
Ontdek het

Israël van
toen en nu.

O = ontbijt, L = lunch, D = diner.
NB. Programma en prijs onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Dag 4

Dag 5

Dag 6

V R I J D A G
0 3 / 0 4

Z A T E R D A G
0 4 / 0 4

Z O N D A G
0 5 / 0 4

Meer van Galilea – Jordaanvallei – Jericho – Jeruzalem (O,D)

ONTMOETING MET EEN PALESTIJNSE VROUW IN JERICHO

We rijden door de Jordaanvallei naar Jeruzalem. Onderweg brengen we een bezoek 

aan Jericho. Hier bezoeken we de Zacheusboom, de bron van Elia en hebben we een 

ontmoeting met Palestijnse vrouwen. Vervolgens hebben we een Bijbelstudie over 

Martha en Maria, de dienende vrouwen. Daarna hebben we een uniek bezoek aan 

Jemenitische vrouwen die speciaal voor ons zullen koken. Tijdens het eten zullen ze ons 

vertellen over hun leven. Dit is aan de vooravond van Pesach, hier zullen ze ook over 

vertellen. Aan het einde van de middag gaan we naar de Klaagmuur om het begin van 

Sabbat mee te maken. Het is één van de belangrijkste heilige dagen van het Jodendom. 

Volgens oude Joodse tradities heeft Shabbat alles te maken met de schepping van de 

Wereld: op de zevende dag (sabbat in het Hebreeuws) rustte God van het werk van 

de schepping, dus is dit een heilige dag, waarop ook de mens dient te rusten. Bij de 

Klaagmuur komen gezinnen en families bijeen om het begin van Sabbat te vieren. 

Diner en overnachting in Holyland Hotel in Jeruzalem.

Jeruzalem – korenvelden – Chirbet Kajafa – Jeruzalem (O,D)

DE KORENVELDEN VAN RUTH

Vandaag staat in het teken van Ruth. We wandelen langs de korenvelden, waar Ruth in 

de tijd van de gerst oogst de rijke man Boaz ontmoette. In Chirbet Kajafa, de stad waar 

David vocht met Goliath houden we met elkaar een overdenking over Ruth. ’s Middags 

wandelen we een oude pelgrimsroute. Diner en overnachting in Holyland Hotel in 

Jeruzalem. ’s Avonds bezoeken we het Klank- en lichtspel in de oude citadel van David.

Jeruzalem (O,D)

VROUWEN IN DE BIJBEL

Vanmorgen wonen we een dienst bij in de Christ Church.

’s Middags hebben we samen met Albert en Eega Groothedde op de Olijfberg een 

Bijbelstudie over “Vrouwen in de Bijbel”. ’s Avonds maken we een speciale wandeling 

in de Joodse wijk Mea Shearim. Omdat de wijk relatief nieuw is, zeker vergeleken met 

de andere stadsdelen van de Oude Stad, maakt de Joodse wijk een heel andere indruk 

op de bezoeker. In de wijk vinden we synagogen en Talmoedscholen, kunstgalerieën en 

winkels. Diner en overnachting in Holyland Hotel in Jeruzalem.

Dag 3: donderdag 02 april 2020  
Meer van Galilea – Safed – Boottocht – Film 007 Magic Golan (o,d) 
Lydia de purperverkoopster 
We beginnen de dag met een bezoek aan Safed, een charmant 
kunstenaarsdorp. Samen met Jeruzalem, Hebron en Tiberias hoort 
Safed bij de vier heilige steden van Israël. Safed was vroeger een 
belangrijke verdedigingsplaats. Hier hebben we een Bijbelstudie over 
Lydia de purperverkoopster. In Safed zullen we een weverij bezoeken 
en indien mogelijk ook zelf proberen te weven. ’s Middags maken we 
een boottocht over het Meer van Galilea. Ook zien we de film 007 
Magic Golan, over de natuur in de Golan en de Jom Kipoer oorlog. 

Voordat we naar de kibboets gaan drinken we een wijntje op één van de bergen met prachtig uitzicht op  het 
Meer van Galilea. Diner en overnachting in kibboets Ohalo Manor.  
 
Dag 4: vrijdag 03 april 2020  
Meer van  Galilea – Jordaanvallei – Jericho – Jeruzalem (o,d)  
Ontmoeting met een Palestijnse vrouw in Jericho  
We rijden door de Jordaanvallei naar Jeruzalem. Onderweg 
brengen we een bezoek aan Jericho. Hier bezoeken we de 
Zacheusboom, de bron van Elia en hebben we een 
ontmoeting met Palestijnse vrouwen. Vervolgens hebben we 
een Bijbelstudie over Martha en Maria, de dienende vrouwen. 
We gaan naar de Machane Yehuda markt en zullen samen 
met vrouwen inkopen doen om vervolgens samen te koken. 
Aan het einde van de middag gaan we naar de Klaagmuur om 
het begin van Sabbat mee te maken. Het is één van de 
belangrijkste heilige dagen van het Jodendom. Volgens oude 
Joodse tradities heeft Shabbat alles te maken met de 
schepping van de Wereld:  

op de zevende dag (sabbat in het Hebreeuws) rustte God van het werk 
van de schepping, dus is dit een heilige dag, waarop ook de mens dient 
te rusten. Bij de Klaagmuur komen gezinnen en families bijeen om het 
begin van Sabbat te vieren. Diner en overnachting in Holyland Hotel in 
Jeruzalem.  
 
Dag 5: zaterdag 04 april 2020  
Jeruzalem – korenvelden – Chirbet Kajafa – Jeruzalem (o,d) 
De korenvelden van Ruth 
Vandaag staat in het teken van Ruth. We wandelen langs de 
korenvelden, waar Ruth in de tijd van de gerst oogst de rijke man Boaz 
ontmoette. In Chirbet Kajafa, de stad waar David vocht met Goliath 
houden we met elkaar een overdenking over Ruth. ’s Middags 
wandelen we een oude pelgrimsroute. Diner en overnachting in 
Holyland Hotel in Jeruzalem. ’s Avonds maken we een lichtshow mee in 
Davids Citadel. 

 
Dag 6: zondag 05 april 2020  
Jeruzalem (o,d)  
Vrouwen in de Bijbel  
Vanmorgen wonen we een dienst bij in de Christ Church.  
’s Middags hebben we samen met Albert en Eega 
Groothedde op de Olijfberg een Bijbelstudie over “Vrouwen 
in de Bijbel”. ’s Avonds wandelen we door de Joodse wijk 
Mea Shearim. Omdat de wijk relatief nieuw is, zeker 
vergeleken met de andere stadsdelen van de Oude Stad, 
maakt de Joodse wijk een heel andere indruk op de 
bezoeker. In de wijk vinden we synagogen en 
Talmoedscholen, kunstgalerieën en winkels. Diner en 
overnachting in Holyland Hotel in Jeruzalem.  
 
 

Dag 3: donderdag 02 april 2020  
Meer van Galilea – Safed – Boottocht – Film 007 Magic Golan (o,d) 
Lydia de purperverkoopster 
We beginnen de dag met een bezoek aan Safed, een charmant 
kunstenaarsdorp. Samen met Jeruzalem, Hebron en Tiberias hoort 
Safed bij de vier heilige steden van Israël. Safed was vroeger een 
belangrijke verdedigingsplaats. Hier hebben we een Bijbelstudie over 
Lydia de purperverkoopster. In Safed zullen we een weverij bezoeken 
en indien mogelijk ook zelf proberen te weven. ’s Middags maken we 
een boottocht over het Meer van Galilea. Ook zien we de film 007 
Magic Golan, over de natuur in de Golan en de Jom Kipoer oorlog. 

Voordat we naar de kibboets gaan drinken we een wijntje op één van de bergen met prachtig uitzicht op  het 
Meer van Galilea. Diner en overnachting in kibboets Ohalo Manor.  
 
Dag 4: vrijdag 03 april 2020  
Meer van  Galilea – Jordaanvallei – Jericho – Jeruzalem (o,d)  
Ontmoeting met een Palestijnse vrouw in Jericho  
We rijden door de Jordaanvallei naar Jeruzalem. Onderweg 
brengen we een bezoek aan Jericho. Hier bezoeken we de 
Zacheusboom, de bron van Elia en hebben we een 
ontmoeting met Palestijnse vrouwen. Vervolgens hebben we 
een Bijbelstudie over Martha en Maria, de dienende vrouwen. 
We gaan naar de Machane Yehuda markt en zullen samen 
met vrouwen inkopen doen om vervolgens samen te koken. 
Aan het einde van de middag gaan we naar de Klaagmuur om 
het begin van Sabbat mee te maken. Het is één van de 
belangrijkste heilige dagen van het Jodendom. Volgens oude 
Joodse tradities heeft Shabbat alles te maken met de 
schepping van de Wereld:  

op de zevende dag (sabbat in het Hebreeuws) rustte God van het werk 
van de schepping, dus is dit een heilige dag, waarop ook de mens dient 
te rusten. Bij de Klaagmuur komen gezinnen en families bijeen om het 
begin van Sabbat te vieren. Diner en overnachting in Holyland Hotel in 
Jeruzalem.  
 
Dag 5: zaterdag 04 april 2020  
Jeruzalem – korenvelden – Chirbet Kajafa – Jeruzalem (o,d) 
De korenvelden van Ruth 
Vandaag staat in het teken van Ruth. We wandelen langs de 
korenvelden, waar Ruth in de tijd van de gerst oogst de rijke man Boaz 
ontmoette. In Chirbet Kajafa, de stad waar David vocht met Goliath 
houden we met elkaar een overdenking over Ruth. ’s Middags 
wandelen we een oude pelgrimsroute. Diner en overnachting in 
Holyland Hotel in Jeruzalem. ’s Avonds maken we een lichtshow mee in 
Davids Citadel. 

 
Dag 6: zondag 05 april 2020  
Jeruzalem (o,d)  
Vrouwen in de Bijbel  
Vanmorgen wonen we een dienst bij in de Christ Church.  
’s Middags hebben we samen met Albert en Eega 
Groothedde op de Olijfberg een Bijbelstudie over “Vrouwen 
in de Bijbel”. ’s Avonds wandelen we door de Joodse wijk 
Mea Shearim. Omdat de wijk relatief nieuw is, zeker 
vergeleken met de andere stadsdelen van de Oude Stad, 
maakt de Joodse wijk een heel andere indruk op de 
bezoeker. In de wijk vinden we synagogen en 
Talmoedscholen, kunstgalerieën en winkels. Diner en 
overnachting in Holyland Hotel in Jeruzalem.  
 
 

Dag 3: donderdag 02 april 2020  
Meer van Galilea – Safed – Boottocht – Film 007 Magic Golan (o,d) 
Lydia de purperverkoopster 
We beginnen de dag met een bezoek aan Safed, een charmant 
kunstenaarsdorp. Samen met Jeruzalem, Hebron en Tiberias hoort 
Safed bij de vier heilige steden van Israël. Safed was vroeger een 
belangrijke verdedigingsplaats. Hier hebben we een Bijbelstudie over 
Lydia de purperverkoopster. In Safed zullen we een weverij bezoeken 
en indien mogelijk ook zelf proberen te weven. ’s Middags maken we 
een boottocht over het Meer van Galilea. Ook zien we de film 007 
Magic Golan, over de natuur in de Golan en de Jom Kipoer oorlog. 

Voordat we naar de kibboets gaan drinken we een wijntje op één van de bergen met prachtig uitzicht op  het 
Meer van Galilea. Diner en overnachting in kibboets Ohalo Manor.  
 
Dag 4: vrijdag 03 april 2020  
Meer van  Galilea – Jordaanvallei – Jericho – Jeruzalem (o,d)  
Ontmoeting met een Palestijnse vrouw in Jericho  
We rijden door de Jordaanvallei naar Jeruzalem. Onderweg 
brengen we een bezoek aan Jericho. Hier bezoeken we de 
Zacheusboom, de bron van Elia en hebben we een 
ontmoeting met Palestijnse vrouwen. Vervolgens hebben we 
een Bijbelstudie over Martha en Maria, de dienende vrouwen. 
We gaan naar de Machane Yehuda markt en zullen samen 
met vrouwen inkopen doen om vervolgens samen te koken. 
Aan het einde van de middag gaan we naar de Klaagmuur om 
het begin van Sabbat mee te maken. Het is één van de 
belangrijkste heilige dagen van het Jodendom. Volgens oude 
Joodse tradities heeft Shabbat alles te maken met de 
schepping van de Wereld:  

op de zevende dag (sabbat in het Hebreeuws) rustte God van het werk 
van de schepping, dus is dit een heilige dag, waarop ook de mens dient 
te rusten. Bij de Klaagmuur komen gezinnen en families bijeen om het 
begin van Sabbat te vieren. Diner en overnachting in Holyland Hotel in 
Jeruzalem.  
 
Dag 5: zaterdag 04 april 2020  
Jeruzalem – korenvelden – Chirbet Kajafa – Jeruzalem (o,d) 
De korenvelden van Ruth 
Vandaag staat in het teken van Ruth. We wandelen langs de 
korenvelden, waar Ruth in de tijd van de gerst oogst de rijke man Boaz 
ontmoette. In Chirbet Kajafa, de stad waar David vocht met Goliath 
houden we met elkaar een overdenking over Ruth. ’s Middags 
wandelen we een oude pelgrimsroute. Diner en overnachting in 
Holyland Hotel in Jeruzalem. ’s Avonds maken we een lichtshow mee in 
Davids Citadel. 

 
Dag 6: zondag 05 april 2020  
Jeruzalem (o,d)  
Vrouwen in de Bijbel  
Vanmorgen wonen we een dienst bij in de Christ Church.  
’s Middags hebben we samen met Albert en Eega 
Groothedde op de Olijfberg een Bijbelstudie over “Vrouwen 
in de Bijbel”. ’s Avonds wandelen we door de Joodse wijk 
Mea Shearim. Omdat de wijk relatief nieuw is, zeker 
vergeleken met de andere stadsdelen van de Oude Stad, 
maakt de Joodse wijk een heel andere indruk op de 
bezoeker. In de wijk vinden we synagogen en 
Talmoedscholen, kunstgalerieën en winkels. Diner en 
overnachting in Holyland Hotel in Jeruzalem.  
 
 



Vrouwenreis
3 1 / 0 3  –  0 8 / 0 4 / 2 0 2 0Reisprogramma

T E L I S R A E L T R A V E L . N L

O = ontbijt, L = lunch, D = diner.
NB. Programma en prijs onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van beschikbaarheid.
O = ontbijt, L = lunch, D = diner.
NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Ontdek het
Israël van

toen en nu.

Dag 7

Dag 8

Dag 9

M A A N D A G
0 6 / 0 4

D I N S D A G
0 7 / 0 4

W O E N S D A G
0 8 / 0 4

Jeruzalem – Dode Zee – bedoeïenenkamp Beerotayim (O,D)

DE SCHOONHEID VAN DE VROUW

Vanuit Jeruzalem rijden we naar Nahal Prat, een prachtige oase in de woestijn van Judea 

op de Westelijke Jordaanoever. Dit gebied wordt door drie bronnen van water voorzien. 

We wandelen door de kloof en hebben een mooi uitzicht op het klooster van Wadi Qelt. 

We leren meer over de reinheid en schoonheid van de vrouw in de Dode Zee fabriek van 

Ahava. Hierna hebben we de gelegenheid om te drijven in de Dode Zee bij Ein Bokek. Na 

deze ontspannende ervaring rijden we naar bedoeïenenkamp Beerotayim. We maken een 

korte rit op een kameel in de woestijn. Met elkaar hebben we een Bijbelstudie over Hagar 

en Sara in de woestijn. Diner en overnachting in bedoeïenenkamp Beerotayim.

Beerotayim – Nitzana – Joppe – Tel Aviv (O,D)

MONUMENT VAN MOEDIGE VROUWEN EN TABITHA (DORCAS), 

DE DIENENDE VROUW

Na het bedoeïenenontbijt brengen we een bezoek aan Nitzana, een Nabatese stad gelegen 

in het zuidwesten van de Negev woestijn. Waarschijnlijk is het ooit een karavaanroute 

geweest. In het gebied rondom Nitzana waren tijdens de onafhankelijkheidsoorlog 

in 1948 zware gevechten tussen Israëlische strijdkrachten en het Egyptische leger. 

Aan de noordoostkant van Nitzana werd een monument opgericht ter ere van het 89e 

gepantserde regiment. Met elkaar zullen we de verwerking van Bijbelstudies in de groep 

evalueren en de leermomenten en doelen bespreken. In de woestijn hebben we een 

ontmoeting met bedoeïenen vrouwen. ’s Middags gaan we op weg naar Joppe, waar we 

meer leren over Tabitha (Dorcas), de dienende vrouw. Diner in restaurant “The Old Man 

and the Sea”. Overnachting in Hotel Ruth Daniel.

Tel Aviv – Amsterdam (O)

Helaas zit de reis er alweer op. Na het ontbijt staat de bus weer voor ons klaar en we 

vertekken naar het vliegveld. Met Transavia vliegen we terug naar Amsterdam.

Dag 7: maandag 6 april 2020  
Jeruzalem – Dode Zee – bedoeïenenkamp Beerotayim (o,d)  
De schoonheid van de vrouw  
Vanuit Jeruzalem rijden we naar Nahal Prat, een prachtige 
oase in de woestijn van Judea op de Westelijke 
Jordaanoever. Dit gebied wordt door drie bronnen van water 
voorzien. We wandelen door de kloof en hebben een mooi 
uitzicht op het klooster van Wadi Qelt. We leren meer over 
de reinheid en schoonheid van de vrouw in de Dode Zee 
fabriek van Ahava. Hierna hebben we de gelegenheid om te 
drijven in de Dode Zee bij Ein Bokek. Na deze ontspannende 
ervaring rijden we naar bedoeïenenkamp Beerotayim.  
We maken een korte rit op een kameel in de woestijn.  
Met elkaar hebben we een Bijbelstudie over Hagar en Sara in 
de woestijn. Diner en overnachting in bedoeïenenkamp 
Beerotayim.  
 
Dag 8: dinsdag 7 april 2020  
Beerotayim – Nitzana – Joppe – Tel Aviv (o,d)  
Monument van moedige vrouwen en Tabitha (Dorcas), de dienende vrouw 

Na het bedoeïenenontbijt brengen we een bezoek aan Nitzana, 
een Nabatese stad gelegen in het zuidwesten van de Negev 
woestijn. Waarschijnlijk is het ooit een karavaanroute geweest. 
In het gebied rondom Nitzana waren tijdens de 
onafhankelijkheidsoorlog in 1948 zware gevechten tussen 
Israëlische strijdkrachten en het Egyptische leger. Aan de 
noordoostkant van Nitzana werd een monument opgericht ter 
ere van het 89e gepantserde regiment. Met elkaar zullen we de 
verwerking van Bijbelstudies in de groep evalueren en de 
leermomenten en doelen bespreken. In de woestijn hebben we 
een ontmoeting met bedoeïenen vrouwen. ’s Middags gaan we op 
weg naar Joppe, waar we meer leren over Tabitha (Dorcas),  
de dienende vrouw. Diner in restaurant “The Old Man and the 
Sea”. Overnachting in Hotel Ruth Daniel.  

 
Dag 9: woensdag 8 april 2020  
Tel Aviv – Amsterdam (o)  
Helaas zit de reis er alweer op. Met Transavia vliegen we terug naar Amsterdam.  
 
NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van 
beschikbaarheid. O = ontbijt, L = lunch, D = diner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dag 7: maandag 6 april 2020  
Jeruzalem – Dode Zee – bedoeïenenkamp Beerotayim (o,d)  
De schoonheid van de vrouw  
Vanuit Jeruzalem rijden we naar Nahal Prat, een prachtige 
oase in de woestijn van Judea op de Westelijke 
Jordaanoever. Dit gebied wordt door drie bronnen van water 
voorzien. We wandelen door de kloof en hebben een mooi 
uitzicht op het klooster van Wadi Qelt. We leren meer over 
de reinheid en schoonheid van de vrouw in de Dode Zee 
fabriek van Ahava. Hierna hebben we de gelegenheid om te 
drijven in de Dode Zee bij Ein Bokek. Na deze ontspannende 
ervaring rijden we naar bedoeïenenkamp Beerotayim.  
We maken een korte rit op een kameel in de woestijn.  
Met elkaar hebben we een Bijbelstudie over Hagar en Sara in 
de woestijn. Diner en overnachting in bedoeïenenkamp 
Beerotayim.  
 
Dag 8: dinsdag 7 april 2020  
Beerotayim – Nitzana – Joppe – Tel Aviv (o,d)  
Monument van moedige vrouwen en Tabitha (Dorcas), de dienende vrouw 

Na het bedoeïenenontbijt brengen we een bezoek aan Nitzana, 
een Nabatese stad gelegen in het zuidwesten van de Negev 
woestijn. Waarschijnlijk is het ooit een karavaanroute geweest. 
In het gebied rondom Nitzana waren tijdens de 
onafhankelijkheidsoorlog in 1948 zware gevechten tussen 
Israëlische strijdkrachten en het Egyptische leger. Aan de 
noordoostkant van Nitzana werd een monument opgericht ter 
ere van het 89e gepantserde regiment. Met elkaar zullen we de 
verwerking van Bijbelstudies in de groep evalueren en de 
leermomenten en doelen bespreken. In de woestijn hebben we 
een ontmoeting met bedoeïenen vrouwen. ’s Middags gaan we op 
weg naar Joppe, waar we meer leren over Tabitha (Dorcas),  
de dienende vrouw. Diner in restaurant “The Old Man and the 
Sea”. Overnachting in Hotel Ruth Daniel.  

 
Dag 9: woensdag 8 april 2020  
Tel Aviv – Amsterdam (o)  
Helaas zit de reis er alweer op. Met Transavia vliegen we terug naar Amsterdam.  
 
NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van 
beschikbaarheid. O = ontbijt, L = lunch, D = diner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vrouwenreis
3 1 / 0 3  –  0 8 / 0 4 / 2 0 2 0Reisprogramma

T E L I S R A E L T R A V E L . N L

O = ontbijt, L = lunch, D = diner.
NB. Programma en prijs onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Inschrijving en voorwaarden
Inbegrepen in de reissom:
•  Vlucht: Amsterdam – Tel Aviv – Amsterdam per Transavia

•  Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslag  

€ 22,- per 26-6-2019 *

• Bagage van 15 kg per persoon

•  8 overnachtingen in genoemde accommodatie of 

gelijkwaardig

• Maaltijden: 8 x ontbijt, 8 x diner

•  Vervoer per airconditioned touringcar met Engels sprekende 

chauffeur (Palestijnse busmaatschappij) voor 7 volle dagen 

en 1 transfer

•  Nederlands sprekende gids Aly Agami gedurende 7 dagen

• Informatiebijeenkomst voorafgaande aan de reis

• Alle entreegelden conform het programma:

• Dag 2: Bezoek aan Berg van de Zaligsprekingen, Tabgha

• Dag 2: wandeling naar de Gilabon watervallen

• Dag 2: Wandelen naar Wadi Yehuda

• Dag 2: Bijbelstudie over Maria Magdalena

• Dag 3: Bezoek aan Safed

• Dag 3: Bijbelstudie over Lydia de purperverkoopster

•  Dag 3: Bezoek aan een weverij of een pottenbakker of Golan 

Winery in Katzrin

• Dag 3: Boottocht over het Meer van Galilea

• Dag 3: De film 007 Magic Golan

• Dag 4: Bezoek aan Jericho

• Dag 4: Bezoek aan de Zacheusboom en de bron van Elia

• Dag 4: Ontmoeting met Palestijnse vrouwen in Jericho

•  Dag 4: Bijbelstudie over Martha en Maria, de dienende 

vrouwen

•  Dag 4: Bezoek aan de Machane Yehuda markt inclusief 

kookworkshop met vrouwen

•  Dag 4: Het meemaken van het begin van Sabbat bij de 

Klaagmuur

• Dag 5: Wandeling door de korenvelden in Emek Haele

• Dag 5: Bezoek aan Khirbet Kajafa

• Dag 5: Wandel een oude pelgrimsroute

• Dag 6: Kerkdienst in de Christ Church

•  Dag 6: Ontmoeting met Albert Groothedde voor een 

Bijbelstudie over de vrouwen in de Bijbel

• Dag 6: wandeling in de joodse wijk Mea Shearim

•  Dag 7: Bezoek aan Nahal Prat National Park – wandeling 

met uitzicht op het klooster van Wadi Kelt

•  Dag 7: Bezoek aan de Dode Zee fabriek → over de schoonheid 

van de vrouw

• Dag 7: Drijven in de Dode Zee

• Dag 7: Kamelentocht vanuit bedoeïenenkamp Beerotayim

• Dag 7: Bijbelstudie over Hagar en Sara in de woestijn

• Dag 8: Bezoek aan het Nitzana monument

• Dag 8: Bijbelstudies in de groep evalueren

• Dag 8: Ontmoeting met bedoeïenen vrouwen in de woestijn

• Dag 8: Bezoek aan Joppe

• Dag 8: Diner in restaurant: “The Old Man and the Sea”

Niet inbegrepen in de reissom:
• Eventuele extra brandstoftoeslagen

• Niet genoemde maaltijden en drankjes tijdens de maaltijden

•  Fooiengeld ca. € 55,- p.p. (Fooi aan gids, chauffeur, hotels, 

ontmoetingen)

• Persoonlijke uitgaven

• Reis- en annuleringsverzekering

• Bijdrage GGTO € 15,- per boeking

• Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking

Ontdek het
Israël van

toen en nu.



Vrouwenreis
3 1 / 0 3  –  0 8 / 0 4 / 2 0 2 0Reisprogramma

T E L I S R A E L T R A V E L . N L

O = ontbijt, L = lunch, D = diner.
NB. Programma en prijs onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Hotels of gelijkwaardig:
Kibboets Ohalo Manor – Meer van Galilea

Hotel Holyland – Jeruzalem

Beerotayim – Ezuz

Ruth Daniel – Tel Aviv – Old Jaffa

Airline en vluchten:
Vluchten worden door Transavia uitgevoerd:

31.03.2020  HV5801   Vertrek Amsterdam om 06.15 uur   Aankomst Tel Aviv 11.50 uur 

08.04.2020 HV5802   Vertrek Tel Aviv om 12.50 uur  Aankomst Amsterdam 16.50 uur

Gids:
In Israël zal er een Nederlands sprekende gids worden ingezet gedurende 7 dagen.

Reissom:
De reissom:      € 2.195,- per persoon

Toeslag tweepersoonskamer voor alleengebruik: € 440,-

Minimum aantal deelnemers: 12

Maximum aantal deelnemers: 19

Ontdek het
Israël van

toen en nu.


