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OVERNACHTINGEN 
Yerucham  2 nachten 
Jeruzalem  3 nachten 
Tiberias  4 nachten 
Netanya  1 nacht 

 
 
 
DAGPROGRAMMA 
 
Dag 1 ma 30/04: Heenreis 
Vlucht van Düsseldorf naar Tel Aviv, met overstap in Istanbul.  Transfer naar Yerucham. 
 
Dag 2, di 01/05: Negev dag 
U rijdt naar het zuiden en bezoekt de canyon van Ein Avdat, waar u een prachtige wandeling maakt naar de 
bron. Als het lukt, kunt u een korte dienst in de buitenlucht houden. Daarna rijdt u door de woestijn naar 
Mitspe Ramon, waar u een mooi uitzicht heeft op de reusachtige krater. Dan terug naar Yerucham. 
 
Dag 3 wo 02/05: Massada, Dode Zee  
‘s Morgens gaat u al bijtijds met de bus naar de achterzijde van de Herodiaanse burcht Massada, uniek 
gelegen hoog boven de Dode Zee. 1000 Joodse mannen verdedigden in het jaar 73 de burcht tegen een 
Romeins legioen van meer dan 15.000 soldaten. U loopt omhoog en neemt later aan de andere kant de 
kabelbaan naar beneden. Als u weer 300 meter lager bent aangekomen rijdt u naar Engedi voor een 
wandeling naar de Shulamit waterval. Misschien ziet u de steenbokken die vrij rondzwerven in het gebied. 
Daarna kunt u de sensatie meemaken van het drijven in de het zoute water van de laagstgelegen zee ter 
wereld. Als er nog tijd is bezoekt u ook nog Qumran, de vindplaats van de Dode Zee-rollen. Tenslotte rijdt u 
door naar Jeruzalem, waar u zult overnachten. 
 
Dag 4, do 03/05: Oude Stad 
U gaat op deze dag al vroeg naar het Tempelplein, met de Rotskoepel en Al Aqsa Moskee, en daarna maakt 
u de Bar Mitswa-viering bij de Klaagmuur mee. U wandelt bij voldoende tijd nog door de Joodse Wijk naar de 
de Cardo, gelegen op het oorspronkelijke niveau van de Romeinse en Byzantijnse stad. Via de Soeks naar de 
Damascuspoort en tenslotte bezoek aan de Graftuin. Een echte loopdag. Deze dag is er ruimte voor de City 
of David. 
 
Dag 5, vr 04/05: Yad Vashem, Bethlehem 
U maakt een rondrit door West Jeruzalem en bekijkt o.a. de menora voor de Knesset en het gedachtenispark 
van de Holocaust, Yad Vashem. Het complex bestaat uit een aantal monumenten, die het drama van de 
Holocaust in herinnering houden. ‘s Middags gaat u naar Bethlehem voor een bezoek aan de Geboortekerk 
en Herdersvelden.  
 



Dag 6, za 05/05: Olijfberg, Oude Stad en rit naar Tiberias 
Met de bus gaat u naar het panoramapunt boven op de Olijfberg waarvandaan 
u een schitterend uitzicht heeft over de stad Jeruzalem. Daarna wandelt u de 
berg af langs Dominus Flevit naar de tuin van Getsemané, waar Jezus 
mediteerde en door Judas werd verraden. De Olijfbomen die u hier aantreft zijn 
zeker 2000 jaar oud. Via de Leeuwenpoort gaat u de Oude Stad binnen en ziet 
het bad van Betesda, de St. Annakerk (het huis van Anna, de moeder van 
Maria) en Litostrotos. U volgt de Via Dolorosa tot aan de Heilig Grafkerk, 
gebouwd op de plaats Calvarië (of Golgotha). Daarna stapt u in de bus voor de 
rit door de Jordaanvallei naar Tiberias. Onderweg maakt u een stop bij de 
Doopplaats Qasr el Yahud. Overnachting in Tiberias. 
 
Dag 7, zo 06/05: Zondag 
’s Morgens gelegenheid om een kerkdienst te houden. Lunch aan het meer (Petrusvis). In de middag maakt u 
een boottocht op het Meer van Galilea. De rest van de dag is vrij te besteden. 
 
Dag 8, ma 07/05: Rond het Meer en Nazareth 
U begint de dag met een bezoek aan de Berg van de Zaligsprekingen en u wandelt daarvandaan naar de 
Kerk van de Broodvermenigvuldiging bij Tabgha. Iets verder vindt u de resten van het dorp Kafarnaüm met de 
Synagoge en het huis van Petrus. ’s Middags bezoekt u de Aankondigingkerk in Nazaret en het dorp Kana. 
 
Dag 9, di 08/05: Het noorden 
’s Morgens eerst een bezoek aan Tsfat, het orthodoxe kunstenaarstadje. Na de koffie door naar de bronnen 
van de Jordaan, waar u een wandeling maakt bij Banjas. Via de Golanhoogte rijdt u terug naar Tiberias.  
 
Dag 10, wo 09/05: Tiberias-Netanya 
Vertrek naar Netanya. U begint met een bezoek aan de kruisvaarderstad Akko waar u de Citadel en Moskee 
bekijkt en een blik kunt werpen op de Karavanserai. Daarna rijdt u naar de berg Karmel. Vanaf het klooster 
Muhraqa heeft u een mooi uitzicht over de vlakte van Jizreël. Lunchen bij de Druzen. Daarna bezoek aan 
Caesarea, prachtig gelegen aan de kust. Overnachting in Netanya. 
 
Dag 11, do 10/05: Terugreis 
In de ochtend transfer Ben Gurion Airport voor de terugvlucht via Istanbul naar Düsseldorf. 
 


