
ISRAËL EN JORDANIË 
Op zoek naar de oorsprong!
10-daagse vlieg- en busreis, 1 t/m 10 mei

Op deze 10-daagse rondreis langs de hoogtepunten van 
Israël en Jordanië gaan we op zoek naar de oorsprong! 
In Israël gaan we naar Jeruzalem en Bethlehem, waar 
we onder meer een bezoek brengen aan de Klaagmuur, 
de Olijfberg, de Grafkerk en de Geboortekerk. 
Via Jericho reizen we Jordanië binnen, met als eerste 
bestemming de vermeende doopplaats van Johannes 
de Doper in de Jordaan. We vervolgen onze weg over 
de beroemde Koningsweg, waar Mozes liep toen hij 
zijn volk naar het Beloofde Land leidde. Op de berg 
Nebo met uitzicht richting Dode Zee en Israël, toonde 
Mozes het land aan de Israëlieten voordat hij stierf. 
 
Een absoluut en uniek hoogtepunt is de stad Petra. 
Deze in de rotsen uitgehouwen stad die de Nabateeërs 
in de 2e eeuw voor Christus bouwden, behoort tot 
de zeven wereldwonderen. De stad is alleen te bereiken 
via een 1,3 kilometer lange en smalle bergkloof de Siq. 
Aan het einde van deze kloof toont Petra zich van haar 
mooiste kant: we staan voor een indrukwekkende 
graftombe, de schatkamer genaamd. De vele 
graftombes en tempels zijn de enige zichtbare 
overblijfselen van deze raadselachtig cultuur. Al met 
al zal deze reis garant staan voor onvergetelijke 
ervaringen!

REISFEITEN
Reis code: R59/V       
Bestemming: Israël / Jordanië   
Reisdata: 1 t/m 10 mei 2018    
Reisduur: 10 dagen  
Reissom: E 1.875,-       
Toeslag 1 pers. kamer: E 350,-
Deelnemers min: 15 (kleine groep) 
Hotel St. Gabriel, hotel Ramadan, hotel Edom

INBEGREPEN Vliegreis naar Tel Aviv en retour vanuit 
Amman, luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
Lokaal vervoer. Visumkosten. Overnachting in 
2-persoonskamers voorzien van bad of douche en 
toilet. Verzorging op basis van halfpension, 1x lunch.
Alle excursies, entreegelden en fooiengeld. Duits 
sprekende gids, S&S-reisleiding en informatiemiddag.
NIET INBEGREPEN Luchthaven transfer. Overige 
lunches, drank. Bijdragen Garantiefonds en 
Calamiteiten fonds. Verzekeringen en uitgaven van 
persoonlijke aard.

ga mee
beleef



Dag 7: hele dag in Petra 
De rozerode stad, uitgehouwen in de rotsen, verandert 
an kleur met het zonlicht. We zien hier talrijke graffaçades, 
tombes en tempels uit de tijd van de Nabateeërs. Vrije tijd.

Dag 8: Wadi Rum
’s Ochtends rijden we naar Wadi Rum, een van de mooiste 
woestijnlandschappen van Jordanië, met massieve bergen 
en rozerode zandvlakten. We maken een spectaculaire jeep 
tour door de woestijn en aansluitend lunchen we in het 
bezoekerscentrum. Hierna reizen we door naar Amman. 

Dag 9 (woensdag): Amman en Jerash
In Amman, de hoofdstad van Jordanië maken we een 
stadsrondrit en bezoeken we de op een heuvel gelegen 
citadel met het Archeologisch museum en het Romeinse 
Theater. Na de lunch bezoeken we de fraaie Romeinse 
opgravingen van Jerash, het Bijbelse Gerasa, een van de 
best bewaarde ruïne steden van het Midden-Oosten. 

Dag 10: terugreis

BELEVEN
Dag 1: Nederland – Tel Aviv
De reis start met een vlucht  (luchthaven en maatschappij 
nog niet bekend)  naar Tel Aviv in Israël. Na aankomst op 
de luchthaven van Tel Aviv volgt de bustransfer ons hotel.

Dag 2: hele dag Jeruzalem 
Wij bezoeken de Olijfberg: de Hemelvaartmoskee, de Hof 
van Olijven met de kerk van de Doodsstrijd. Na de lunch 
bezoek aan de Heilig Grafkerk. Vrije tijd.

Dag 3: hele dag Jeruzalem
Voormiddag: de Klaagmuur, waar we eventueel de Bar 
Mitzwa kunnen volgen. Bezoek aan het Tempelplein 
(indien mogelijk) en aan het paleis van Caïphas (Petrus 
in Gallicantu). Na de lunch bezoeken we de Zionsberg 
met het graf van David, Maria Dormitio en het Cenakel. 

Dag 4: Yadvashem en Geboortekerk  
Yadvashem, het gedachtenispark van de Holocaust. In de middag 
een bezoek aan de Basiliek van de Geboorte in Bethlehem.

Dag 5: reisdag via Jericho naar Jordanië (Dode Zee)
Vandaag verlaten wij Bethlehem en rijden richting Jericho. 
Via de Koning Hoessein-brug reizen we Jordanië binnen. 
Hier gaan we als eerste naar de vermeende doopplaats van 
Johannes de Doper in Bethanië. Daarna volgen we de rivier 
de Jordaan naar zijn monding in de Dode Zee. Het drijven in 
het zoute water is een sensatie! 

Dag 6: Berg Nebo, Madaba en Kerak
Over de Koningsweg zetten we koers naar Petra. We bezoeken 
het plaatsje Madaba. In de St. George kerk alhier zien we de 
fraaie mozaïekvloer met de kaart van Jeruzalem en de Nijldelta: 
2 miljoen gekleurde steentjes! Voorts bezoeken we de berg 
Nebo vanwaar Mozes uitkeek over Israel en waar we de 
koperen slang levensgroot aantreffen. Tot slot bezoeken we 
de hooggelegen kruisvaarderburcht in Kerak. In Petra zullen 
we 2 maal overnachten in Hotel Edom.


