
KOORREIS
 MET HET ISRAËL JONGERENKOOR

O.L.V. PETER WILDEMAN
HET ISRAËL MANNENKOOR

O.L.V. ARJAN BREUKHOVEN

Een werkelijk schitterende en uitgebalanceerde rondreis door het 

Beloofde Land in het voorjaar van 2016. Tijdens deze reis zien wij 

de hoogtepunten van Israël. De reis vangt aan in het noorden van 

het land. Wij zien het Meer van Galilea en gaan naar de top van 

de Hermon. In Jeruzalem wandelen wij de Olijfberg af door het 

Oude Jeruzalem over de Via Dolorosa. Uiteraard gaan wij naar 

de Dode Zee en naar Massada. Op Bijbelshistorische plaatsen ge-

ven wij kooroptredens. In Jeruzalem geven het Israël Jongeren-

koor onder leiding van Peter Wildeman en het Israël Mannenkoor 

onder leiding van Arjan Breukhoven een prachtig concert. Beide 

musici zullen ook het orgel bespelen. Uw reisleider op deze reis 

is Gert Kranendonk. De reis is volledig verzorgd, op basis van 

halfpension; zondag op basis van volpension. 

 
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 

Prijs: € 924,= (6-dagen)

Prijs: € 1079,= (8-dagen) 



                   

Dag 1 Maandag 30 mei 2016
Vlucht naar Tel-Aviv
Vandaag begint onze reis naar Israël. Per vluch-
ten van Turkish Airlines reizen we via Istanbul 
naar Tel-Aviv, waar wij welkom worden gehe-
ten door onze gids, die ons naar het hotel in 
Tiberias brengt.

Dag 2 Dinsdag 31 mei 2016  
Berg der Zaligsprekingen (à-capella kooroptre-
den) – Tabgha – Wandeling bij Banias – Boot-
tocht Meer van Galilea
Vandaag beginnen wij met een bezoek aan de 
Berg der Zaligsprekingen. In het kerkje geven wij 
ons eerste à-capella concert. De akoestiek in dat 
kerkje is prachtig. Vanaf de Berg der Zaligsprekin-
gen kijken wij uit over het Meer van Galilea en 
staan wij stil bij de zaligsprekingen die staan op-
getekend in Matthëus 5. Vanaf hier lopen wij naar 
Tabgah, de plaats van de wonderbaarlijke spijzi-
ging. In het kerkje van Tabgha zingen wij ook nog 
een aantal liederen uit het repertoire. 
’s Middags bezoeken wij Banias, één van de bron-
nen waar de Jordaan ontspringt. Hier maken wij 
een wandeling door de natuur. Wij rijden terug 
over de Golan Hoogvlakte naar het Meer van Ga-
lilea waar wij inschepen voor een boottocht over 
het Meer van Galilea bij ondergaande zon. 

Dag 3 Woensdag 1 juni 2016 
Banias – Hermon – Golan Hoogvlakte.
Na het ontbijt rijden wij naar Tel Dan dat in het 
uiterste noorden van Israël is gelegen, in op-
per-Galilea, dichtbij de grens van Libanon. In 
de tijd van het Oude Testament vormde Dan al 
de noordelijke grens. Hier liet koning Jerobeam 
twee gouden kalveren maken; hij plaatste deze 
in de heiligdommen in Beit El en in Dan. Hij wil-
de op deze wijze de eenheid in zijn rijk verster-
ken. De Israëlieten zouden namelijk niet meer 
naar Jeruzalem hoeven te trekken om daar God 
in de tempel te aanbidden. Bijzonder is dat hier 
ook één van de oudste Kanaänitische poorten 
nog intact te zien is. Tel Dan is bovendien een 
natuurreservaat dat niet voor niets de bijnaam 
“Hof van Eden” heeft. Het reservaat is ongetwij-
feld één van de mooiste plekjes in Israël. On-
der een dik bladerdak ruist het snelstromende 
riviertje Dan, dat gevoed wordt door bronnen en 
water produceert met een constante temperatuur 
van 14,5 graden Celcius. Weelderige planten 
groeien overal, de temperatuur is aangenaam, 
ook midden op de dag in het heetst van de zo-
mer. Fauna en flora zijn hier uniek in hun soort. 
Na ons bezoek aan Tel Dan rijden wij door het 
landschap van Hermon, naar de voet van deze 
berg. Hier stappen wij in de kabelbaan en gaan 
wij naar de top van het Hermongebergte, dat 
voor 7% eigendom is van Israel. Vanaf de top 
zien wij uit op de buurlanden Libanon en Syrië. 
Later in de middag rijdt de touringcar ons weer 
naar het hotel voor diner en overnachting. 

Dag 4 Donderdag 2 juni 2016 
Tabor – City of David – Avondconcert Re-
deemer Church Jeruzalem
Na ons ontbijt verlaten wij het hotel in Tiberias. 
Eerst brengen wij een bezoek aan de berg Tabor, 

een indrukwekkende plaats waar de verheerlij-
king van Jezus plaatsvond. Wij vervolgen onze 
reis naar Jeruzalem, waar wij na aankomst be-
ginnen met een bezoek aan de City of David. 
Hier gaan wij terug naar de oorspronkelijke fun-
damenten van de stad uit de tijd van koning Da-
vid. Wij dineren vroeg in de Oude Stad en geven 
’s avonds een concert in de Redeemer Church 
in Jeruzalem. Na afloop van het concert worden 
wij naar ons hotel gebracht voor overnachting. 

Dag 5 Vrijdag 3 juni 2016
Yad Vashem – Oude Stad – Graftuin – Aanvang 
Shabbath bij Klaagmuur – Bezoek Jemima
Vandaag beginnen wij met een bezoek aan het 
Holocaust Memorial Yad Vashem. Hier worden 
6 miljoen Joden gememoreerd die omkwamen 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Aanslui-
tend gaan wij naar de Olijfberg, vanwaar wij een 
prachtig uitzicht hebben over Jeruzalem. Wij 
maken een wandeling naar Gethsemane en ver-
volgens door de Arabisch wijk en drinken hier 
een kopje koffie in Austrian Hospice. Wij wan-
delen over de Via Dolorosa (14 statiën) en zien 
o.a. Bethesda, de Redeemer Church, de Heilig 
Grafkerk en de Joodse Wijk. Aan de Klaagmuur 
maken wij het begin van de Shabbath mee, een 
bijzondere belevenis. ’s Avonds brengen wij een 
bezoek aan het Jemima in Bethlehem waar wij 
zingen voor de Arabische gehandicapte kinde-
ren die in dit tehuis worden opgevangen (onder 
voorbehoud van beschikbaarheid).

Dag 6 Zaterdag 4 juni 2016 
Terugreis 6-daagse reis
Vandaag reizen de deelnemers van de 6-daagse 
reis weer naar Nederland. 

Dag 6 Zaterdag 4 juni 2016 – Massada – Dode 
Zee - Qumran
Vroeg in de morgen vertrekken wij naar de woes-
tijn van Judea. Hier gaan wij naar de top van de 
Massada, de plaats waar van 70 – 73 na Chr. 300 
Joodse Zeloten streden tegen de Romeinen. Vanaf 
Massada geniet men van een prachtig uitzicht op 
de Dode Zee en de woestijn van Judea. Aanslui-
tend gaan wij naar de Dode Zee waar wij een 
paar uur genieten van het drijven in de Dode Zee. 
Wij besluiten de dag met een bezoek aan Qum-
ran, de vindplaats van de Dode Zeerollen.

Dag 7 Zondag 5 juni 2016 
Rustdag
Vandaag is het zondag. In het hotel kunnen sa-
menkomsten worden gehouden. Zo mogelijk 
kan er ’s middags een kerkdienst worden gehou-
den in de Schotse kerk op de Berg Sion (excl.).
 
Dag 8 Maandag 6 juni 2016 
Terugreis naar Nederland
Vandaag reizen wij vol indrukken weer naar 
Nederland. Via Istanbul vliegen wij terug naar 
Amsterdam.

Inbegrepen:
• Vlucht per Turkish Airlines Amsterdam-Tel-Aviv v.v. 

met overstap in Istanbul o.b.v. economy class (lucht-
havenbelasting inbegrepen, t.w.v. € 232,00  )

• Verblijf in hotel Arcadia in Tiberias en Jerusalem Gate 
hotel in Jeruzalem voor het gehele reisgezelschap

• Verblijf op basis van halfpension (ontbijt, diner); 
 zondag volpension
 6-daagse reis
 Op dag van aankomst diner; bij late aankomst light 

snacks
 Op dag 2 t/m dag 5; 4 * ontbijt; 4 * diner
 Op dag van vertrek ontbijt
 8-daagse reis
 Op dag van aankomst diner; bij late aankomst light 

snacks
 Op dag 2 t/m dag 8; 6 * ontbijt; 6 * diner
 Op dag van vertrek ontbijt
• Vervoer per comfortabele touringcar met airconditio-

ning gedurende de gehele reis
• Alle excursies en entreegelden zoals beschreven in 

het reisprogramma, te weten: Berg der Zaligsprekin-
gen, Tabgha, Boottocht Meer van Galilea, Banias, 
Kabelbaan Berg Hermon, Golan Hoogvlakte, Berg Ta-
bor, City of David, Yad Vashem, Olijfberg, Gethsema-
ne, Via Dolorosa, Heilig Grafkerk, Graftuin, Massada, 
Qumran

• Nederlandssprekende gids tijdens de rondreis
• Coördinatie door Gert Kranendonk van Goed Idee 

Reizen
• Informatiebijeenkomst voor vertrek van de reis
• Meet & greet bij aankomst en vertrek op de luchthaven
• Kofferservice in de hotels
• Iedere dag een ruimte ter beschikking in het hotel 

voor de avondsluiting
• Reisinformatiepakket per boeking
• 24/7 telefonische ondersteuning vanuit Goed Idee Reizen
• Administratiekosten van € 19,50 per boeking

Niet inbegrepen:
• Eventuele reis- en/of annuleringsverzekering via de 

Europeesche Verzekeringen
• Bijdrage calamiteitenfonds (per boeking van maxi-

maal 9 personen € 2,50
• Fooien, persoonlijke uitgaven en drankjes
• Eventuele onvoorziene verhoging van brandstoftoe-

slagen en luchthavenbelasting

Optionele toeslagen 6-daagse reis
• Toeslag 1-persoonskamer € 179,00 

Optionele toeslagen 8-daagse reis
• Toeslag 1-persoonskamer € 249,00 

Hotelaccommodaties 
30 mei – 2 juni 2016 = 3 nachten in Hotel Arcadia in
Tiberias (of vergelijkbaar)
2 – 4 juni 2016 = 2 nachten in het Jerusalem Gate Hotel
(6-daagse reis)
2 – 6 juni 2016 = 4 nachten in het  Jerusalem Gate Hotel
(8-daagse reis) 

Voor het vluchtschema zie de website

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

Boek nu! VOL = VOL

www.goedideereizen.nl

Dag-tot-dag-programma  

WWW.ZANGREIZEN.NL
WWW.ARJANBREUKHOVEN.NL

Wijzigingen in het programma voorbehouden
zang-reizen

GA MET ONS MEE 
OP EEN

ONVERGETELIJKE REIS!

 


