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Groepsreis 
Vertrek:   Zondag 9 mei 2021  
Duur:    12 - 20 dagen 
Aantal personen:  maximaal 20 - 25 
Sluiting inschrijving:  1 juli 2020 
 
Prijs:   
12 dagen Israël en Palestina  
Middenklasse (2-3 sterren hotels):   € 1995,- per persoon* (toeslag 1 PK € 300,-) 

BETALING REISSOM Israël en Palestina 
▪ Aanbetaling: €    495,- per persoon vóór 1 juli 2020 a.s. 
▪ Restbetaling: € 1500,- per persoon vóór 1 januari 2021 

 
Betaling in termijnen mogelijk 

▪ 2e termijn:  € 500,- per persoon vóór 1 november 2020 
▪ 3e termijn: € 500,- per persoon vóór 1 december 2020 
▪ 4e termijn: € 500,- per persoon vóór 1 januari 2021 

 
De aanbetaling en termijnbetalingen overmaken naar bankrekeningnummer: 
NL52 INGB 0008 7708 91 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Israël 2021 
 
20 dagen Israël, Palestina en  Jordanië 
Middenklasse (2-3 sterren hotels):   € 2595,-  per persoon* (toeslag 1 PK € 500,-) 
 
BETALING REISSOM Israël, Palestina en Jordanië  

▪ Aanbetaling: €    595,- per persoon vóór 1 juli 2020 a.s. 
▪ Restbetaling: € 2000,- per persoon vóór 1 januari 2021 

 
Betaling in termijnen mogelijk 

▪ 2e termijn:  € 500,- per persoon vóór 1 oktober 2020 
▪ 3e termijn: € 500,- per persoon vóór 1 november 2020 
▪ 4e termijn: € 500,- per persoon vóór 1 december 2020 
▪ 5e termijn: € 500,- per persoon vóór 1 januari 2021 

 
De aanbetaling en termijnbetalingen overmaken naar bankrekeningnummer: 
NL52 INGB 0008 7708 91 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Israël & Jordanië 2021 
 
* onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid 
 
Contactgegevens:  (mail) info@wesemann.travel 
   (WhatsApp) 06-42 27 42 29 (Jos) en 06-41 02 47 29 (Ko) 
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Inbegrepen: 
- Retourvlucht vanaf Amsterdam 
- Alle overnachtingen met ontbijt 
- Lunch of diner (zie programma) 
- Lokaal vervoer met privé chauffeur volgens het programma 
- Compleet georganiseerde rondreis met deskundige gidsen 
- Activiteiten en excursies volgens het programma 
- Alle belastingen en toeslagen 
- Tolken, reisbegeleider en gids mee 

 
Niet inbegrepen: 

- Toeristenvisum  
- Toeslag 1-persoonskamer 
- Eten en drinken buiten het programma 
- Activiteiten en excursies buiten het programma 
- Fooien voor chauffeur en gidsen 
- Reis- en annuleringsverzekering 

 
Reis- en annuleringsverzekering bij Allianz (indien gewenst) 
Reisverzekering 12 dagen: 45 euro (ongevallen/medische kosten) 
Reis/ annuleringsverzekering 12 dagen: 205 euro (dubbel zeker polis) (1 PK +€20) 
 
Reisverzekering 20 dagen: 70 euro (ongevallen/medische kosten) 
Reis/annuleringsverzekering 20 dagen: 275 euro (dubbel zeker polis) (1 PK +€40) 
 
Reisvoorwaarden 
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing.   
 
Middenklasse hotel 
In dit hotel heeft u een eigen kamer (1 of 2 personen) met een eigen douche en toilet. 
 

Groepsgrootte 
Minimumaantal deelnemers voor het definitief doorgaan van deze reis: 15 
Maximumaantal deelnemers voor  deze  reis: 25 
 
Tolken 
Uw tolken zijn mevrouw Alice Zwaal, de heer Menno Zetzema (Israël en Palestina) 
en de heer Daan Heimans (Jordanië).  
 
Reisbegeleider(s) en gidsen 
Uw reisbegeleider is de heer Ko ter Linden en uw gids Michaël Kempen. 
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Inleiding 

In het jaar 1978, 42 jaar geleden, organiseerden Jan Bloemkolk en Johan Wesemann 
vanuit de NCBD een reis naar Israël en 
Jordanië. Zij waren toen actief in de 
jeugdraad en stonden aan het begin van 
een grote carrière in de Nederlandse en 
internationale dovengemeenschap. Nu, 
zoveel jaren later, kijken Johan en Jan 
met mooie herinneringen terug naar 
die tijd en de bijzondere reis die zij 
toen gemaakt hebben. Ze zouden graag 
nog een keer terug willen, en zo is het 
idee om een nieuwe reis te organiseren 
ontstaan.  

Johan Wesemann heeft samen met zijn zoons 
in 2010 een reisorganisatie opgericht, en sindsdien hebben zij vele reizen 
georganiseerd naar het Midden-Oosten. Zij zijn erg ervaren met die reisbestemming 
en zij werken samen met lokale Dove gemeenschappen waaronder Joden, 
Christenen, en Moslims. Lokale Doven krijgen de kans om als gids te werken en de 
bezoekers kunnen de reisbestemming op een unieke manier ervaren. De 
reisorganisatie heet Wesemann Travel en zij zullen deze reis organiseren. Jan en 
Johan zijn de gastheren en lokale Dove reisleiders zorgen dat alles soepel zal 
verlopen.   

Gevarieerd programma 

De reis kent een zeer gevarieerd programma. We bezoeken verschillende plaatsen 
en maken kennis met allerlei verschillende culturen en religies. Via de dovenwereld 
hebben wij op een bijzondere manier toegang tot alle verschillende 
gemeenschappen, die in deze reisbestemming wonen. Daarnaast kent de reis ook 

een specifiek Christelijk karakter. Op bepaalde plekken 
schenken wij extra aandacht aan de Bijbelse geschiedenis van 
het ‘Heilige Land’. Je hoeft niet Christelijk te zijn om mee te 
gaan, maar degene die wil kan daar extra aandacht aan 
besteden.  In Jordanië is Brother Andrew de Carpentier, een 
Nederlandse geestelijke, die al vele jaren in het Midden-Oosten 
woont, onze gids in Bethany aan de Jordaan en de berg Nebo. 
Hij zal achtergrondinformatie geven over die Bijbelse plaatsen 
die we bezoeken en indien gewenst momenten van bezinning 
begeleiden.     

 

 
De groep van de NCBD in 1978 
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Reisprogramma 
 
Het reisprogramma staat in het teken van het verkennen 
van zowel de Joodse staat Israël als de Palestijnse 
gebieden, en de vele volkeren en culturen die er wonen. 
De reis duurt 12 dagen en begint in Tel Aviv. Na 12 dagen 
kan je terugvliegen naar huis, of de reis verlengen met 
een bezoek aan Jordanië. 
 
             
             

Johan Wesemann en 
           Jan Bloemkolk in 1978 

Reisschema 
Dag 1:      Aankomst in Tel Aviv 
Dag 2:     Tel Aviv 
Dag 3:     Tel Aviv - Haifa  - Akko - Nazareth - Tiberias 
Dag 4:     Meer van Tiberias 
Dag 5:     Tiberias - Golan - Kufr Qasim - Bethlehem 
Dag 6:      Bethlehem 
Dag 7:     Bethlehem - Hebron - Jericho - Dode Zee  
Dag 8:      Dode Zee - Masada 
Dag 9:      Dode Zee -  Jeruzalem 
Dag 10:   Jeruzalem 
Dag 11:   Jeruzalem - Susya - Al Sayed - Beer Sheva 
Dag 12:   Beer Sheva - Mitzpe Ramon - Aqaba 
 
Verlenging Jordanië 
Dag 13:   Aqaba - Wadi Rum Woestijn 
Dag 14:   Wadi Rum Woestijn - Petra 
Dag 15:   Petra 
Dag 16:   Petra - Bethany - Berg Nebo - Amman 
Dag 17:   Amman - Jerash - Ajlun - Amman 
Dag 18:   Amman stadstour 
Dag 19:   Amman - vertrek naar Nederland  
Dag 20:   Terug in Nederland 
 
Deze reis is geschikt voor iedereen, van jong tot oud 
en gelovig of niet gelovig. Wij zullen ons best doen om 

het zo leuk en interessant mogelijk te maken voor iedereen. Er zal wel veel worden 
gewandeld. Als je slecht ter been bent of andere medische omstandigheden 
waardoor je moeite hebt met stukken lopen, neem dan eerst contact op met ons om 
de mogelijkheden te bespreken.  
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Reisprogramma van dag tot dag 

Zondag 9 mei 2021 

We vertrekken van Amsterdam naar Tel Aviv in 
Israël. Na aankomst worden we opgehaald en naar 
ons hotel gebracht. De eerste dag kan je lekker 
ontspannen. Als er tijd is laten onze gidsen je wat 
van de stad zien en speciaal de moslimwijk Jaffo. 
 
Accommodatie:  2 - 3 sterren hotel  
Maaltijden:  In vliegtuig 

Maandag 10 mei 2021 

We beginnen de dag met een wandeling door Tel 
Aviv, waar we een introductie krijgen met de 
geschiedenis van Israël, en het hedendaagse leven 
van deze moderne stad. In de middag brengen we - 
indien mogelijk - een bezoek aan een project in het teken van visuele communicatie. 
Het wordt geleid door dove acteurs, die horenden via allerlei opdrachtjes leren hoe 
ze non-verbaal kunnen communiceren. Erg leuk en inspirerend om mee te maken. 
Indien mogelijk brengen we een bezoek aan een theater waar doofblinde acteurs een 
toneelvoorstelling geven. Erg indrukwekkend om te beleven. 
 
Accommodatie:  2 - 3 sterren hotel  
Maaltijden:  Ontbijt en lunch of diner 
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Dinsdag 11 mei 2021 
We verlaten Tel Aviv en rijden naar het noorden van het land naar de stad Haifa. 
Daar maken we een wandeling door de tuinen van de Bahai, een mysterieuze 
godsdienst, en we genieten van het uitzicht over de haven. Daarna rijden we verder 
naar de plaats Akko, in de tijd van de Kruisvaarders was dit een belangrijke plaats. 
We verkennen de historische binnenstad. Daarna gaan we richting Nazareth voor 
een bezoek aan de kerk (basiliek) der aankondiging van de geboorte van Jezus. Aan 
het einde van de dag rijden we naar Tiberias, waar we twee nachten doorbrengen in 
1 van de hotels rondom het meer. 
 
Accommodatie:  2-3 sterren hotel  
Maaltijden:  Ontbijt en diner 

 
Woensdag 12 mei 2021 
In de ochtend maken we voor zover mogelijk 
een korte boottocht over het meer van 
Tiberias. Met de bus rijden we verder rond het 
meer van Tiberias waar we in de voetsporen 
treden van Jezus. We bezoeken verschillende 
plekken die in de bijbel zijn genoemd zoals 
Capernaum, Tabgha (waar Jezus vijfduizend 
mensen voedde met 2 vissen en vijf broden), 
de plaats van de Bergrede, en de rivier de 
Jordaan waar Jezus werd gedoopt door 
Johannes de doper. Als je wilt kan je jezelf laten 
dopen op dezelfde plek als Jezus.  
 
Accommodatie:  2- 3 sterren hotel  
Maaltijden:  Ontbijt en diner 
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Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) 
In de ochtend brengen we een bezoek aan de Golan hoogvlakten, een gebied dat 
Israël nog steeds bezet houdt van Syrië. Indien voldoende tijd beklimmen we de berg 
Bental. Onderweg bezoeken we het dorp Kufr Qasim, een Palestijns dorp dat ligt op 
de grens tussen de Joodse staat Israël en de Palestijnse gebieden. In 1956 heeft daar 
een verschrikkelijke gebeurtenis plaatsgevonden. Het dorp kent een actieve 
dovengemeenschap, zij verwelkomen ons en vertellen over hun leven in dit deel van 
het Midden-Oosten. Daarna rijden we richting de Palestijnse gebieden. 
 
’s Avonds komen we aan in Bethlehem waar we 2 nachten verblijven in een sfeervol 
hotel midden in het centrum nabij de geboortekerk van Jezus.  
 

Accommodatie:  2 - 3 sterren hotel     
Maaltijden:  Ontbijt en lunch of diner 

 

Vrijdag 14 mei 2021 
In Bethlehem kunnen we als eerste 
de geboortekerk van Jezus gaan 
bezoeken. Het zal erg druk zijn. 
Daarna bezoeken we het 
indrukwekkende Muur museum en 
een vluchtelingenkamp.  

We zijn welkom om te lunchen bij 
een Palestijnse dove familie.  

In de middag naar de schapenveld 
waar de geboorte van Jezus 
aangekondigd is. 

Accommodatie:   2- 3 sterren hotel 
Maaltijden:       Ontbijt en lunch  
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Zaterdag 15 mei 2021 
We verlaten Bethlehem en rijden naar Hebron. Indien mogelijk brengen we een 
bezoek aan het glasfabriek met een dove glasblazer. We bekijken de graftombe van 
de aartsvaders Abraham, Isaak en Jacob. We rijden richting Jericho, waarschijnlijk de 
oudste nog bewoonde stad op aarde. We maken een tocht met de kabelbaan naar de 
‘mount of temptation’, waar Jezus werd verleid door de duivel. We bezoeken een 
prachtig klooster en rijden we naar de Dode Zee waar we twee nachten verblijven.  
 
Accommodatie:  2 -3 sterren hotel     
Maaltijden:  Ontbijt en lunch of diner  

      
Zondag 16 mei 2021 
We brengen de hele dag door bij de Dode Zee. Vroeg in de ochtend beklimmen we 
fort Masada, een boeiende historische plek met prachtige uitzichten over de hele 
omgeving. In de middag kan je ontspannen in een spa of bijvoorbeeld een 
natuurpark bezoeken. We zullen de opties met je bespreken.  
 
Accommodatie 2 - 3 sterren hotel 
Maaltijden:  Ontbijt en lunch 
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Maandag 17 mei 2021 
We verlaten de Dode Zee en rijden 
naar Jeruzalem, De ochtend 
beginnen we met een bezoek aan 
Yad Vashem, een herdenkingsplek 
voor de Joodse slachtoffers van de 
Holocaust. Later op de dag 
beklimmen we de olijfberg waar 
we genieten van een prachtig 
uitzicht over de oude stad. Van 
daar lopen we naar beneden en 
gaan we de oude stad binnen, we 
volgen de route die Jezus heeft 
afgelegd met het kruis, de Via 
Dolorosa. We verkennen bezienswaardigheden zoals de grafkerk en de tempelberg. 

Accommodatie:  2 - 3 sterren hotel     
Maaltijden:  Ontbijt en diner 
 
Dinsdag 18 mei 2021 
Vandaag  gaan we door met het verkennen van Jeruzalem, maar richten we ons 
specifiek op het Joodse perspectief. We maken kennis met een dove Joodse Rabbijn 
die ons zal rondleiden. We keren terug naar de oude stad waar we de Klaagmuur 
bezoeken en onze Joodse gids vertelt uitgebreid over de betekenis van deze plek. We 
bezoeken de Joodse wijk Mea Shearim, waar vooral Ultraorthodoxe Joden wonen. 
Erg bijzonder om mee te maken.  
 
Accommodatie:  2 - 3 sterren hotel     
Maaltijden:  Ontbijt en diner 
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Woensdag 19 mei 2021  
We verlaten Jeruzalem en rijden de Negev 
woestijn in. We maken een stop in de plaats 
Susya, een Joodse nederzetting in Palestijns 
gebied. Daar brengen we een bezoek aan 
een Nederlandse dove Joodse man (Patrick 
uit Dordrecht), die daar woont.  
Hij vertelt over zijn leven als Joodse kolonist 
in de Palestijnse gebieden. Daarna rijden we 
verder naar de plaats Al-Sayed, een dorpje 
waar heel veel dove mensen wonen. Dit 
dorp heeft zelfs een eigen gebarentaal 
ontwikkelt. We maken kennis met de dove 
dorpelingen en zij vertellen over het leven in 
de woestijn. Ze verzorgen ook een lunch. 
Daarna bezoeken we een bedoeïenen 
museum en we sluiten de dag af met een 
kameeltochtje in de woestijn. We 
overnachten in de plaats Beer Sheva.  
 
Accommodatie:  3 sterren hotel 
Maaltijden: Ontbijt en lunch 
 
Donderdag 20 mei 2021  
Je beëindigt jouw reis en vliegt terug naar Amsterdam. In dat geval brengen we je 
naar het station van Beer Sheva en vertrek je per trein naar het Ben Goerion Airport 
(vlakbij Tel Aviv) voor de terugvlucht. Reis je met ons door naar Jordanië? We rijden 
dan naar de plaats Eilat in het zuidelijkste puntje van Israël en daar steken we de 
grens over naar de stad Aqaba. We brengen de nacht door in een 3-4 sterren hotel.  
 
Accommodatie:  3-4  sterren hotel 
Maaltijden: Ontbijt en lunch 
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Vrijdag 21 mei 2021  
Van Aqaba rijden we naar de Wadi Rum woestijn, ongetwijfeld een van de mooiste 
woestijnen ter wereld. We verkennen de omgeving met een Jeep en we genieten van 
prachtige uitzichten. Het is adembenemend mooi! We overnachten in een 
tentenkamp, ’s avonds genieten we van traditioneel eten bij het kampvuur.  
 
Accommodatie:  Woestijn kamp  
Maaltijden: Ontbijt en diner 

 
Zaterdag 22 mei 2021 
In de ochtend nemen we tijd om te ontspannen. In de middag rijden we verder naar 
de plaats Petra die beroemd is vanwege de prachtige historische bouwwerken die uit 
de rotsen zijn gehakt. We brengen de nacht door in een hotel vlakbij de historische 
bezienswaardigheden.  
 
Accommodatie:  2- 3 sterren hotel   
Maaltijden: Ontbijt en lunch of diner 
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Zondag 23 mei 2021 
Vandaag heb je de hele dag de tijd om Petra te verkennen. Je kan mee met onze dove 
gids die vertelt over de boeiende geschiedenis en informatie geeft over de prachtige 
gebouwen. Maar je kan ook je eigen weg gaan.   
 
Accommodatie:  3 sterren hotel   
Maaltijden:  Ontbijt en lunch of diner 
 
Maandag 24 mei 2021 
We verlaten Petra en rijden langs de 
Dode Zee naar Bethany, dat is de echte  
plaats waar Jezus in de Jordaan gedoopt 
zou zijn. Erna rijden we naar de Berg 
Nebo, waar Mozes de Jordaan vallei en 
het dus het beloofde land overzag. 
Tegen de avond komen we aan in 
Amman, de hoofdstad van Jordanië.  
 
Accommodatie:  3 sterren hotel   
Maaltijden:  Ontbijt en diner 
 
Dinsdag 25 en woensdag 26 mei 2021 
Wij werken samen met een organisatie van Christelijke dove Jordaniërs, zij kunnen 
je meenemen. Je kan ook verschillende bezienswaardigheden bezoeken zoals het 
nationale museum, en de Romeinse Citadel. In de middag brengen we een bezoek 
aan Jerash, een oude Romeinse stad ten noorden van Amman. En Ajlun, een 
kruisvaarders kasteel uit de 12e eeuw. Indien mogelijk brengen we een bezoek aan 
the Holy Land Institute fort he Deaf (een beroemde dovenschool) in Salt. 
 
Accommodatie:  3 sterren hotel   
Maaltijden: Ontbijt en diner 
 
Donderdag 27 mei 2021 
Vandaag vlieg je terug naar Amsterdam. Overdag heb je nog gelegenheid om inkopen 
te doen. Wij brengen je naar het vliegveld van Amman, waar je incheckt voor de 
terugvlucht. Op Schiphol in Amsterdam (vrijdag 28 mei 2021) nemen we afscheid 
van elkaar na een rondreis van bijna 3 weken, het zit er op! 
 
Accommodatie: - 
Maaltijden: Ontbijt en in vliegtuig 
 
Aanmelden: vóór 1 juli 2020 
Boekingsformulier verkrijgbaar via website:  www.wesemann.travel 
Of op te vragen via mail: info@wesemann.travel  

http://www.wesemann.travel/
mailto:info@wesemann.travel

