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O.L.V. PETER WILDEMAN
HET ISRAËLMANNENKOOR

O.L.V. ARJAN BREUKHOVEN

Harel Israel

Samen met het Israëljongerenkoor o.l.v. Peter Wil-
deman én het Israëlmannenkoor o.l.v. Arjan Breuk-
hoven naar het Beloofde Land! Het kan; ga mee als 
koorzanger of luisteraar! We verblijven in goede 3- 
of 4* hotels op basis van halfpension en op zondag 
volpension. Naast de vele hoogtepunten zoals Ga-
lilea, Jeruzalem, de Dode Zee en de Woestijn van 
Judea die deze reis biedt, genieten we samen ook 
van heel bijzondere ervaringen. Ga mee op deze 
onvergelijke reis naar Israël!

 
Hoe lang? 6 of 8 dagen 

Wanneer? D.V. 30 mei t/m 4/6 juni 2016 

Voor wie? Koorleden en luisteraars; 

Iedereen is van harte welkom!  

En de reis is geschikt voor alle leeftijden 

zang-reizen

Prijs: € 799,= (6-daags)

Prijs: € 999,= (8-daags) 



                   

Dag 1 maandag 30 mei 2016: 
Amsterdam – Tel Aviv   
Vandaag gaat onze reis beginnen! In de 
ochtend vertrekken we vanaf Schiphol met 
het vliegtuig naar Tel Aviv, waar we via 
een overstap aan het einde van de middag 
aankomen. Baruchim habaim – welkom in 
Israël! Na het passeren van de douane en 
het ophalen van de koffers, wandelen we 
naar de aankomsthal waar we onze gids en 
chauffeur ontmoeten. In een klein halfuur 
rijden we voor overnachting naar ons hotel 
aan de Middellandse Zee. In de avond ge-
nieten we van een heerlijk diner, onze eer-
ste kennismaking met de Israëlische keu-
ken, bij een Arabische familie. Ook maken 
we wellicht al een strandwandeling langs 
de Middellandse Zee. 

Dag 2 dinsdag 31 mei 2016: 
Caesarea – Haifa – Bedoeïenen 
Muchraka – Tiberias
We rijden een prachtige route langs de kust 
en maken een eerste stop in Caesarea, de 
vroegere Romeinse havenstad. We zingen 
in het eeuwenoude openluchttheater.  In 
de middag rijden we naar Haifa voor een 
stop op de berg Karmel. We genieten hier 
van een spectaculair uitzicht over de baai 
van Haifa en de tuinen van de Bahai. Na 
de lunch, die we op bijzondere wijze bij 
bedoeïenen gebruiken, rijden we naar 
Muchraka, de plaats waar de profeet Elia 
de profeten van Baal versloeg. Voor over-
nachting rijden we naar Tiberias.

Dag 3 woensdag 1 juni 2016: 
Berg der Zaligsprekingen - Kapernaüm – 
Tel Dan – Tiberias
In de ochtend brengen  we een bezoek aan 
de Berg der Zaligsprekingen, waar we ook 
zingen in de prachtige kerk. Daarna maken 
we een rustige wandeling naar Kapernaum. 
Op die manier ervaren we nog meer hoe 
het in de tijd van Jezus moet zijn geweest. 
In Kapernaüm zien we de overblijfselen 
van een synagoge waar Jezus gepredikt 
heeft. In de middag rijden we een prachtige 
route via de Golanhoogvlakte naar de bron 
van de Jordaan in het Bijbelse Dan. Voor 
overnachting rijden we terug naar Tiberias.

Dag 4 donderdag 2 juni 2016: 
Meer van Galilea – Nazareth – Woestijn - 
Qumran – Dode Zee 
We beginnen de dag met een boottochtje 
over het Meer van Galilea. Daarna rijden 
we naar de berg Tabor en zingen in de Kerk 

van de Gedaanteverandering. In de middag 
rijden we naar Qumran, de vindplaats van 
de Dode Zee-rollen. In de namiddag sme-
ren we onszelf in met modder en gaan we 
drijven in de Dode Zee, een unieke erva-
ring op het laagste punt op aarde! We over-
nachten op een kibbutz in de buurt van de 
Dode Zee.  

Dag 5 vrijdag 3 juni 2016: Jeruzalem - 
Oude Stad
We beginnen de dag op de Olijfberg waar 
we genieten van een prachtig zicht op de 
eeuwige stad Jeruzalem. We dalen de Olijf-
berg af voor een bezoek aan Dominus Fle-
vit en Gethsemane en klimmen daarna op 
om uit te komen op de Via Dolorosa. We 
bezoeken Bethesda, en zingen in het kerkje 
van Anna, de Westmuur, de Heilige Graf-
kerk en wandelen naar de tuin van Jozef van 
Arimathea. In de avond geven we ons offici-
ele concert in Jeruzalem met alle musici en 
koren.We overnachten in Jeruzalem.   

Dag 6 zaterdag 4 juni: Masada   
(+ Ein Gedi - Jeruzalem)
In de ochtend bezoeken we de imposante 
burcht Masada. We genieten hier van het 
uitzicht over de Woestijn van Judea en de 
Dode Zee en leren meer over de geschie-
denis van koning Herodes en de Zeloten. 

Reizigers van de 6-daagse reis gaan in 
de middag naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Amsterdam.  
 
Reizigers van de 8-daagse reis  brengen 
een bezoek aan Ein Gedi, een oase ver-
scholen in de woestijn, om heerlijk te wan-
delen langs rotsformaties en watervalletjes. 
We overnachten in Jeruzalem.  

Dag 7 zondag 5 juni: Jeruzalem: rustdag  
Vandaag houden we de rustdag in Jeruza-
lem. Na het ontbijt en na het avondeten 
houden we een kerkdienst in het hotel. Wie 
wil kan ook een wandeling maken over de 
stadsmuren van Jeruzalem. 

Dag 8 maandag 6 juni: 
Tel Aviv – Amsterdam 
In de ochtend brengen we samen nogmaals 
een bezoek aan de Westmuur, dit keer om 
de viering van de bar mitswa’s te zien en 
mee te beleven. In de middag rijden we 
naar de luchthaven voor onze vlucht, met 
overstap, naar Amsterdam. Het einde van 
onze onvergetelijke rondreis door Israël!

 

Inclusief
• Retourvervoer naar Schiphol
• Retourvlucht Amsterdam – Tel Aviv met 

overstap
• Alle belastingen en toeslagen
• Vervoer per recent gecertificeerde touring-

car met airconditioning
• Reisprogramma zoals beschreven
• Alle entrees (excursies naar Caesarea -
 Muchraka - Berg der Zaligsprekingen - 

Kapernaum - Tel Dan - boottochtje op het 
Meer van Galilea - Qumran - Dode Zee 
strand - Masada - kabelbaan Masada - Ein 
Gedi - Bethesda en kerk van St. Anna - 
zangworkshop - concertlocatie in 

 Jeruzalem. 
• Workshop o.l.v. een chazzan (joodse voor-

zanger)
• Overnachtingen in middenklasse 
 accommodaties   

(3- of 4*) met airconditioning 
• Ontbijt en diner (op zondag volpension)
• Nederlandstalige gids
• Uitgebreide reisbescheiden van 
 Harel Israël
• Kennismakingsbijeenkomst van 
 Harel Israël
• Nederlandstalige reisleider van 
 Harel Israël 
• De digitale cursus ‘Shalom Israël’ 
• CO2 compensatie voor de gehele reis
• Muziekmap 
 
Exclusief
• Drankjes tijdens de reis (water is in de bus 

te koop)
• Lunches (m.u.v. de zondag)
• Reisverzekering (verplicht)
• Fooien
• Eigen uitgaven
• Eventueel geldende 1-persoonskamertoeslag 

(bij 6 dagen: € 178,- /bij 8 dagen: € 239,-)  

Optioneel
• Annuleringsverzekering

Boek nu! VOL = VOL
www.zang-reizen.nl 
www.onsIsraël.nl/koorreispw

Boek nu! VOL = VOL
www.zang-reizen.nl
www.onsisrael.nl/koor

REISPROGRAMMA ISRAËL 2016

GA MET ONS MEE OP EEN 
ONVERGETELIJKE REIS!

Harel Israel
zang-reizen

WWW.HARELISRAEL.NL 
WWW.ZANGREIZEN.NL

Wijzigingen in het programma voorbehouden


