
            Wageningen, september  2017 

Beste mensen, 

 

In de meivakantie van 2017 hebben wij deelgenomen aan een reis naar Israël, georganiseerd door 

Idoed-reizen uit Doetinchem. Deze reis was voor ons onvergetelijk. 

Bij thuiskomst hebben wij tegen elkaar gezegd:  we willen zeker nog eens terug. D.V. 

In de zomervakantie hebben wij aan Idoed gevraagd of het mogelijk was om zelf een programma op 

te stellen, dat bleek zo te zijn en met hun input hebben wij een programma samengesteld. ( zie 

bijlage)  

Het lijkt  ons leuk om deze reis te maken met een aantal bekenden uit Wageningen en omgeving. 

Vandaar deze uitnodiging aan jullie. 

Stuur deze uitnodiging rustig door naar bekenden waarvan je denkt dat ook zij interesse hebben. 

Heb je interesse, dan ben je van harte welkom op een info-avond op vrijdag  22  september om 20.00 

uur op de Eben-Haezerschool  in Bennekom.  Op deze avond zal ook de informatie verstrekt worden 

hoe je definitief kan inschrijven voor deze reis.  

Wil je wel even doorgeven als je hoopt te komen, mag je gewoon  naar ons mailen. 

Heb je al eerder vragen: stel ze rustig aan ons. 

Een hartelijke groet van Arja en Geurt Driessen 

gjdriessen@kliksafe.nl 

0317- 46 03 02 

 

Bijlage 1  programma overzicht 

Bijlage 2  kosten indicatie en reisgegevens 
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Israëlreis Wageningen – Dhr. Driessen 

Programma 10 dagen in Jordanie / Israël : 30.04 – 09.05.2018 

Dag 1. Maandag 30 april 

 Laat in de avond zullen we aankomen op de luchthaven van Amman. Onze gids zal ons 

opwachten en begeleiden naar het hotel.  

 Overnachting Amman, Jordanië 

 

Dag 2. Dinsdag 1 mei 

 We gaan op weg naar de berg Nebo. Hier mocht Mozes een blik werpen op het Beloofde 

Land via de Dode Zee. Bij helder weer is Jeruzalem te zien. 

  Na een bezoek aan de stad Madaba, waar we de beroemde mozaïeken gaan bewonderen, 

vervolgen we onze reis door het land van de Edomieten naar de kruisvaarderburcht Kerak.  

 Aan het einde van de dag komen we aan in de rotsstad Petra waar we overnachten. 

 Diner en overnachting in Petra, Jordanië  

 

Dag 3. Woensdag 2 mei 

 We bezoeken de verborgen stad van Petra, eens de hoofdstad van de Nabateeers en 1 van 

de 7 wereldwonderen. Via een smalle rotskloof met metershoge wanden staan we plotseling 

in een immens grote stad met completen straten en uitgehouwen paleizen.  

 Hierna gaan we naar de oase Wadi Rum en maken we kennis met het echte woestijnleven.  

 We maken een jeepsafari door prachtige wadi's en diepe spelonken. We volgen eeuwenoude 

sporen door de woestijn, wegen zijn er niet. 

 We overnachten in aangepaste bedoeïenententen in de woestijn. Tijdens het avondeten 

kunt u genieten van de heldere sterrenhemel en wellicht behoort een kampvuur tot de 

mogelijkheid. 



 Diner en overnachting in Wadi Rum, Jordanië  

 

 

 

Dag 4. Donderdag 3 mei 

 In de ochtend rijden we naar Aqaba waar de grens met Israël oversteken. We rijden door de 

Arrava Vallei (Negev Woestijn) en brengen een bezoek aan Massada. 

 Per kabelbaan gaan we naar boven en genieten van het prachtige  uitzicht. 

Op deze hooggelegen rots vesting zullen wij  de fascinerende geschiedenis horen van koning 

Herodes die de burcht uitbouwde en de moedige Zeloten 

 Vervolgens naar de Bijbelse oase van Ein Gedi en maken een wandeling in het 

natuurreservaat van Ein Gedi met zijn heerlijke watervallen. Hier schreef David enige van zijn 

psalmen. 

 Vanaf Ein Gedi rijden we naar de Dode Zee, waar we ons kunnen insmeren met Dode Zee 

modder voor het verwennen van onze huid. Het drijven op de Dode Zee mag je zeker niet 

missen! 

 Diner en overnachting Jeruzalem 

Dag 5. Vrijdag  4 mei 

 In de ochtend rijden we naar Mount Herzl, deze plaats is vernoemd naar Binyamin Ze'ev 

Theodor Herzl de grondlegger van het zionisme. Mount Herzl is de nationale begraafplaats 

van Israël en vele Joodse leiders zijn hier begraven, waaronder Golda Meir en Yitzhak Rabin. 

Mount Herzl is slechts op een steenworp afstand van het Yad Vashem Holocaust gedenkteken 

en museum. 

 Vervolgens zullen we een uitgebreid bezoek brengen aan Yad Vashem. Dit is het holocaust 

museum. Een gedenkplaats ter nagedachtenis aan de 6 miljoen joden die tijdens de tweede 

wereldoorlog vermoord zijn.  

 Optie: een bezoek brengen aan Ein Kerem. Dit is de geboorteplaats van Johannes de Doper. 

We maken een wandeling naar de Kerk van de Visitatie en in de kapel bij het ziekenhuis 

bezichtigen we de  gebrandschilderde ramen van Chagall.  

 Optie: vrije middag in Jeruzalem, er is gelegenheid om wat te winkelen. 

 Na ons opgefrist te hebben zullen we naar de Kotel (Klaagmuur) gaan om het begin van de 

Shabbat mee te maken. Het plein stroomt al snel vol met mensen overal vandaan om samen 

de vreugde van Shabbat te delen. 

 Traditionele Joodse Shabbatmaaltijd (optie) bij een joods gezin of Hineni en de sfeer 

proeven van de gastvrijheid 

 Overnachting Jeruzalem 

Dag 6. Zaterdag 5 mei 

 Vandaag is Shabbat. De rustdag voor het Joodse volk 

 Wij brengen een bezoek aan de Grote Synagoge waar we mogen genieten van een 

traditionele shabbat dienst. 



 Vanaf de Olijfberg hebben we een schitterend uitzicht over de stad  Jeruzalem. We 

wandelen langs de Joodse graven en Dominus Flevit (De Heer weent) naar de Hof van 

Gethsemane en de Kerk van Alle Volkeren. 

 Via de leeuwenpoort lopen we de Oude Stad binnen. We lopen over de Via Dolorosa waar 

we o.a Bethesda en Ecce Homo bezoeken en we gaan verder naar de Christelijke wijk. 

 In de namiddag zullen we een bezoek brengen aan de Schedelberg Golgotha waar de 

Graftuin zich bevindt. Een oase van rust en een prachtig aangelegde tuin. De graftuin is een 

geschikte plaats voor gebed en overdenking 

 Diner en overnachting Jeruzalem 

 

Dag 7. Zondag 6 mei 

 Vrije dag: mogelijkheid voor het bezoeken van een dienst. Dat kan zijn Christ Church in de 

ochtend. 

 Eigen invulling voor deze vrije dag. 

 Diner en overnachting Jerusalem 

Dag 8. Maandag 7 mei 

 In de ochtend brengen wij een bezoek aan de Klaagmuur. Op maandag en op donderdag 

vieren 13-jarige jongens met veel dans en muziek hun Bar Mitzvah’s. 

 We verlaten Jeruzalem en rijden richting de Dode Zee en gaan naar Qumran, de vindplaats 

van de Dode Zeerollen. 

 We vervolgen onze weg naar Tiberias en bezoeken rondom het meer van Galilea 

verschillende  plaatsen uit de bijbel zoals Kapernaüm met de overblijfselen van een 

Synagoge en de Berg der Zaligsprekingen. We zien hier als het ware in de leefomgeving 

van de Messias. 

 Diner en overnachting Tiberias 

Dag 9. Dinsdag 8 mei 

 Onze dag beginnen we met een boottocht over het meer van Galilea. 

 In Nazareth zullen de o.a de Aankondigingskerk bezichtigen. In Nazareth village krijgen 

we een interessante rondleiding, die ons laat zien hoe het leven van de inwoners van 

Nazareth was 2000 jaar geleden. (eventueel bezoek Maarten Dekker) 

 Bezoek de berg Carmel, de plaats waar de profeet Elia de profeten van Baäl uitdaagde en 

die het symbool is van de zekerheid in de Messias. 

 Via de middellandse zee kust rijden we in richting Libanese grens waar we in Rosh Hanikra 

de schitterende krijtrotsen bezichtigen. 

 Diner en overnachting Tiberias 

Dag 10. Woensdag 9 mei 

 Rit naar het Oude Jaffa en bezoek aan het huis waar Petrus zijn visioen kreeg. waaruit bleek 

dat het Woord werd gegeven voor de hele schepping en is gegeven als een levensrichtlijn en 

onderwijzing. (indien de tijd dit toelaat) 

 

 

http://www.israelidoedreizen.nl/Oude%20Jaffa


 

 
 Bevrijdingsstraat 154 

7002 CS Doetinchem 
 

t 0314 363280 
m 06 28230131 
e info@israelidoedreizen.nl 
w www.israelidoedreizen.nl 

 

 

Offerte 

Aan: Gemeente Wageningen t.a.v. dhr. Driessen 

Adres:  

 Wageningen 

 

Datum offerte:  27 juli 2017 

Reistype en vertrekdatum:  Groepsreis: 30 april 2018 

Terugkomstdatum 09 mei 2018 

Aantal reisdagen:  10 

Aantal overnachtingen 9 

Aantal tourdagen: 9 

Aantal gidsdagen 9 dagen 

 

Prijs per persoon   Prijs 

15 tot 20 personen   € 1798,00 

20 tot 24 personen   € 1696,00 

25 tot 29 personen   € 1647,00 

30 tot 34 personen   € 1615,00 

35 tot 39 personen   € 1598.00 

40 tot 44 personen   € 1585.00 

45 tot 49 personen   € 1567.00 

 

Prijs is berekend op basis van logie (tweepersoons slaapkamer) ,ontbijt en diner  

Prijs eenpersoonskamer toeslag  € 366,00 

Optie: Sjabbatsmaaltijd bij Joodse mensen thuis of Hineni per persoon € 33,00 

 

In de prijs zijn inbegrepen 

 

Alle entreegelden vermeld 

bijgevoegd reisprogramma 

 

 

9 overnachtingen op basis van 

logie, ontbijt en diner 

 

 

9 dagen nederlands sprekende gids  

 

Petje + landkaart 

 

Reisprogramma op pocketformaat  

. 

Koffergeld Vlucht 

 

9 dagen vervoer in een 

comfortabele touringcar 



Inclusief fooien geld. Hotel / Gids 

en chauffeur  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hotel accomodatie 

Naam accomodatie Plaats Aankomst vertrek 

Aantal 

overnachtingen 

Hotel Amman, Jordanië  Amman 30.04.2018 01.05.2018 1 

Hotel Petra, Jordanië  Petra 01.05.2018 02.05.2018 1 

Bedoeïenen kamp  Wadi Rum 02.05.2018 03.05.2018 1 

Hotel Jerusalem Tower Jerusalem 03.05.2018 07.05.2018 4 

Hotel Astoria Tiberias 07.05.2018 09.05.2018 2 

 

Niet inbegrepen in de prijs 

Persoonlijke uitgaves Verzekeringen Drankjes tijdens de maaltijden 

Lunch   

 

Vluchtschema heenreis 

Düsseldorf – Istanbul Vertrek 14:30 Aankomst: 18:50 

Istanbul – Amman  Vertrek 20:55 Aankomst 23:55 

 

Vluchtschema terugreis  

Tel Aviv- Istanbul Vertrek: 14:15 Aankomst: 16:35 

Istanbul- Düsseldorf  Vertrek: 18:00 Aankomst 20:20 

 

 Bevrijdingsstraat 154 

7002 CS Doetinchem 

 

t 0314 363280 

m 06 28230131 

e info@israelidoedreizen.nl 

w www.israelidoedreizen.nl 



 

Opmerking 

Reisprijs is gebaseerd op 1 euro = $1.15 

 

Wijzingen onder voorbehoud. 

 

 

 

 

 

 


