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   ISRAëL - dit moet je gezien hebben 

In het voorjaar van 2019 gaan we een onvergetelijke reis maken naar Israël, voor velen staat dit land bovenaan het 

wensenlijstje van reisbestemmingen! Tijdens deze reis zullen we de mooiste en meest indrukwekkende plaatsen be-

zoeken in het “Beloofde Land”. De reis vangt aan met een boottocht over het meer van Tiberias. We bezoeken de Berg 

der Zaligsprekingen, maar op het programma staat ook een bezoek aan Nazareth, de Carmelberg en Caesarea waar 

we in één van de oude theaters zullen zingen. We gaan naar de oude stad Jeruzalem waar wij een wandeling zullen 

maken over de Via Dolorosa en zingen in de schitterende St. Annakerk. Zeer indrukwekkend zal het bezoek zijn aan 

Yad Vashem. De Dode Zee, het laagste punt der aarde, met de rotsvesting Massada zullen een unieke ervaring wor-

den. 

DAG 1 | MAANDAG 4 MAART 2019 
Amsterdam/Rotterdam | Tel Aviv – Nazareth 
 
Vliegreis vanuit  Amsterdam of Rotterdam (met eventueel een 
overstap) naar Tel Aviv. Bij aankomst op “Ben Gurion Airport” 
wordt u opgewacht door uw Nederlandssprekende gids en samen 
met uw gids rijdt u naar Nazareth. Diner en overnachting in uw 
hotel in Nazareth. 
 
 
DAG 2 | DINSDAG 5 MAART 2019: 
Tiberias    
 
U begint de dag met een boottocht over het meer van Tiberias. 
Na afloop van de boottocht laat uw gids de synagoge van Kaper-
naum zien, daterend uit de 3e eeuw. Vlakbij Kapernaum herin-
nert een kerkje in Tabgha aan de Wonderbare Spijziging. Indruk-
wekkend is de rust op en rondom de Berg der Zaligsprekingen, 
de plaats waar Jezus de Bergrede uitsprak. U brengt verder een 
bezoek aan de doopplaats Yardeniet. ’s Avonds geven we (onder 
voorbehoud) een concert o.l.v. Arjan Breukhoven in de kerk van 
de Salesianen, prachtig gelegen op een berg met schitterend 
uitzicht over Nazareth. Diner en overnachting in uw hotel in Na-

zareth. 
 

DAG 3 | WOENSDAG 6 MAART 2019: 
Megiddo | Haifa | Caesarea | Jeruzalem     
 
Na het ontbijt verlaat u het hotel in Nazareth en gaat u naar de 
opgravingsheuvel Megiddo. Vanwege de strategische ligging -het 
was een onderdeel van de Via Maris, de oude weg van Egypte 
naar Syrië- is Megiddo vaak het toneel geweest van veel strijd. 
Archeologen hebben een aantal van de 21 woonlagen blootge-
legd en vonden daarbij o.a. de stallen van Salomo. Haifa is de 
derde stad van Israël. Vanaf de Carmelberg heeft u een prachtig 
zicht op deze haven- en handelsstad. Opvallend is de goudkleuri-
ge koepel van het Bahai-heiligdom. Uw laatste  stop vandaag is 
Caesarea, gelegen aan de Middellandse Zeekust. In de Romeinse 
tijd was dit de zetel van de stadhouders. Uit deze tijd dateren de 
burcht, het theater en de aquaducten. U eindigt de dag in Jeru-
zalem. Diner en overnachting in uw hotel in Jeruzalem. 
 
DAG 4 | DONDERDAG 7 MAART 2019: 
Jeruzalem Oude Stad 
 
We beginnen de dag op de Olijfberg met een prachtig uitzicht 
over Jeruzalem. U daalt af naar de Hof van Gethsémane en door 
de Leeuwenpoort, één van de 8 poorten van Jeruzalem, betreedt 

u de Oude Stad. Direct hierachter ligt het bad van Bethesda en  



sing in 

Israël 

met Arjan Breukhoven 

de St. Anna kerk. Wandelend over de Via Dolorosa, de Lijdens-
weg, bereikt u de Grafkerk. Nabij de Grafkerk is ook de Verlos-
serskerk waar we zullen zingen o.l.v. Arjan Breukhoven en waar 
Gerwin van der Plaats op het prachtige orgel ons begeleid. Via de 
sukh, de oriëntaalse bazaar komt u bij de Damascuspoort en ver-
laat u de Oude Stad. Diner en overnachting in uw hotel in Jeruza-
lem. 
 
 
DAG 5 |  VRIJDAG 8 MAART 2019: 
Yad Vashem | vrije middag | Klaagmuur 
 
Vanmorgen brengt u een uitvoerig bezoek aan Yad Vashem,  het 
sobere, maar indrukwekkende monument dat herinnert aan de 6 
miljoen Joodse slachtoffers van het nazisme. De middag heeft u 
ter vrije besteding. Vanavond begint de Shabbath; wij brengen u 
naar de Klaagmuur, waar u het begin van de Shabbath viering 
bijwoont. Diner en overnachting in uw hotel in Jeruzalem. 
 
 
DAG 6 | ZATERDAG 9 MAART 2019: 
Jeruzalem | Dode Zee | Jeruzalem 
 

U verlaat Jeruzalem en rijdt vandaag zuidwaarts. De bus brengt u 
naar het laagste punt op aarde: de Dode Zee, 400 meter beneden 
de zeespiegel. U maakt een stop bij Qumran, waar de Dode Zee 
rollen zijn gevonden. Aan de oever van de Dode Zee ligt de rots-
vesting Massada, door Herodes gekozen als wijkplaats. Als zoda-
nig werd het echter door hem nooit gebruikt. Wel door Zeloten. 
Deze Joodse opstandelingen hielden drie jaar lang stand tegen de 
Romeinen. De geschiedenis eindigt met hun massale zelfmoord. 
Een kabelbaan brengt u naar de top van de rots. Natuurlijk is er 
vandaag ook gelegenheid te “zwemmen” in de Dode Zee. Een 
unieke ervaring! Diner en overnachting in uw hotel in Jeruzalem. 
  
 
DAG 7 | ZONDAG 10 MAART 2019: 
Vrije dag 
 
Dag ter vrije besteding in Jeruzalem. U kunt op eigen gelegenheid 
een kerkdienst bezoeken of via Internet meeluisteren met de 
thuisgemeente. Diner en overnachting in uw hotel in Jeruzalem. 
  
 
DAG 8 | MAANDAG 11 MAART 2019: 
Jeruzalem  | Tel Aviv | Amsterdam 
 
Transfer vanuit uw hotel naar “Ben Gurion Airport”. Vanuit Tel 
Aviv vliegt u met (met een overstap) terug naar Amsterdam of 
Rotterdam. 
 
(De programma indeling van de reis is onder voorbehoud van wijzigingen) 
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De reissom voor deze Israëlreis be-

draagt EUR 1.249,- per persoon. 

De toeslag 1-persoonskamer  

bedraagt EUR 339,-. 

REISSOM 

Sing in israël 

IN DE REIS INBEGREPEN 

Vluchten Amsterdam-Tel Aviv v.v. (inclusief ruimbagage en lucht-

havenbelasting) 

Transfer inclusief begeleiding bij aankomst en vertrek 

5 volledige dagen een bus voorzien van airco en chauffeur (geen 

bus op zondag 10/3) 

Nederlandssprekende Israëlische gids  

Excursies inclusief de diensten van een Nederlandssprekende gids 

Entreegelden gedurende de reis 

Verblijf op basis van half pension (logies, ontbijt en diner) in 3*** 

en 4**** hotels. 

Reisbescheiden (kofferlabels, informatieboekje, plattegrond, base-

ballcap ter plaatse) 

Reisbegeleiding door medewerker Credo Travel 

Informatieavond voorafgaand aan de reis 

 

IN DE REIS IS NIET INBEGREPEN 
 
Persoonlijke uitgaven 
 
Drankjes bij de maaltijden 
 
Lunches 
 
Fooiengeld voor gids, chauffeur en hotelpersoneel 
 
Reis-bagage-ongevallen en/of annuleringsverzekering 
 
Bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking  
 
1-persoonskamer toeslag 
 
Eventuele verhoging van de reissom wanneer de dollarkoers is 
gewijzigd in januari 2019. 

 
De reissom is onder voorbehoud van de dollarkoers per januari 2019; de 
reissom is gecalculeerd op een dollarkoers van EUR 1,24 

DEZE REIS  
 

WORDT UITGEVOERD  
 

DOOR TOUROPERATOR  
 

CREDO TRAVEL TE BERGEN,  
 

AANGESLOTEN BIJ  
 

ANVR EN SGR. 

 

VOOR INFORMATIE  
 

OVER DEZE REIS  
 

KUNT U VAN MAANDAG  
 

TOT EN MET VRIJDAG  
 

CONTACT OPNEMEN  
 

MET ONS KANTOOR:  
 

088 - 19 00 330 



AANMELDINGSFORMULIER 
Sing in Israël met Arjan Breukhoven 4 t/m 11 maart 2019 

 
Ondergetekende(n) wenst/wensen zich in te schrijven voor bovenstaande reis. 
 
Reissom: EUR 1249,- per persoon 
1 persoonskamer toeslag:  EUR 339,- 

 
Reist u samen als echtpaar of met een vriendin of vriend, vul dan svp één formulier in!  
Vermeld uw naam, zoals vermeld staat in uw paspoort! (Dames alleen meisjesnaam) 
 
 

 

1e deelne(e)m(st)er 2e deelne(e)m(st)er 

 

dhr/mevr* dhr/mevr* 

Familienaam  

(conform paspoort)  

  Officiële eerste voornaam 

(conform paspoort) 

  
Paspoortnummer   

Roepnaam   

Adres 

  
Postcode - Woonplaats   

 
telefoonnummer 

  
mobiel telefoonnummer   

 
email adres 

  
Naam thuisblijver 

  
Noodtelefoonnummer thuisblijver 

  
Geboortedatum 

  Ik wens een 1-persoonskamer 

toeslag € 339,- ja/nee* ja/nee* 

Ik wil een 2-persoonkamer delen met dhr/mevr* dhr/mevr* 

       

Eventuele dieetomschrijving  

  
Indien u medicijnen gebruikt, welke  

  Eventuele bijzonderheden  

 

      
=>Ik wens wel/geen* annuleringsverzekering à 6% van de reissom + poliskosten € 4,50 + 21% assurantiebelasting  
=>Ik wens wel/geen* reisverzekering à € 3,- per persoon per dag + poliskosten € 4,50  +  21% assurantiebelasting  
 
1e deelne(e)m(st)er 

 

 plaats en datum handtekening 

2e deelne(e)m(st)er 

 

 plaats en datum handtekening 

 

* svp doorhalen wat niet van toepassing is  

Dit formulier samen met een kopie van uw paspoort opsturen naar:   

Credo Travel, Eeuwigelaan 3, 1861 CL Bergen of afgeven bij de repetities aan Arjan Breukhoven  
 

Op deze reis zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing, deze kunt u opvragen bij Credo Travel. Email: info@credotravel.nl     

mailto:info@credotravel.nl

