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‘Een spiritueel en cultureel avontuur in het  
hart van het Midden-Oosten’   
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Groepsreis 

Vertrek:   20 Oktober 2018 
Duur:    12 of 17 dagen  
Aantal personen:  minimaal 8 
 
 
Prijs:   
 
12 dagen Israël/ Palestina  
Budget (hostels / 2 sterren hotels): € 1799 per persoon* 
 Middenklasse (3 sterren hotels):   € 2089 per persoon* 
 
17  dagen Israel Palestina + Jordanie 
Budget (hostels / 2 sterren hotels): € 2289 per persoon* 
 Middenklasse (3 sterren hotels):   € 2589 per persoon* 
 
 
* onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid 
 
inbegrepen: 

- Retourvlucht vanaf Amsterdam 

- Alle overnachtingen met ontbijt 

- Lokaal vervoer volgens programma 

- Compleet georganiseerde rondreis met deskundige gidsen 

- Activiteiten en excursies volgens programma 

- Alle belastingen en toeslagen 

 
Niet inbegrepen: 

- Toeristenvisum  

- Reis- en annuleringsverzekering 

- Eten en drinken buiten programma 

- Activiteiten en excursies buiten programma 

- Fooien 

 

 
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing 

 

Wil je liever een individuele 
reis met je vrienden of familie? 
Neem contact op met ons voor 
een op maat gemaakt 
persoonlijk reisvoorstel 
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Reisprogramma van dag tot dag 

20 Oktober  2018 

We vertrekken van Amsterdam naar Tel Aviv 
in Israël. Na aankomst worden we opgehaald 
en naar ons hotel gebracht op loopafstand van 
het strand. De eerste avond kan je lekker 
ontspannen en genieten van de zwoele 
Israëlische avond.    
 
Accommodatie:  gedeelde kamer /  

homestay of drie sterren 
hotel  

Maaltijden:  In vliegtuig 

21 Oktober 2018 

’s Ochtends brengen we 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. In de middag bezoeken we de schilderachtige 

wijk Jaffo, waar we onder meer een bezoek aan een 
doofblinden theater waar doofblinde acteurs een 
toneelvoorstelling geven. Erg indrukwekkend en 
inspirerend.  
 
Accommodatie:  gedeelde kamer of homestay /   
drie sterren hotel  
Maaltijden:  Ontbijt 

22 Oktober 2018 
We verlaten Tel Aviv en rijden naar het noorden 
van het land naar de stad Haifa. Onderweg 
bezoeken we het Aquaduct van Caesaria, een 
overblijfsel uit de Bijbelse tijd. In Haifa verkennen 
we stad en maken we een wandeling langs de 
tuinen van de Bahai, een mysterieuze godsdienst. 

Onze gids zal er meer over vertellen. Na de lunch rijden we verder naar de plaats 
Nazareth, de plek waar Jezus is opgegroeid. We bezoeken de Basiliek van de 
Aankondiging, een grote kerk die in het teken staat van deze Bijbelse  
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geschiedenis. Aan het einde van de middag komen we aan in de plaats Tiberias 
bij het gelijknamige meer waar we de nacht doorbrengen.  
 
Accommodatie:  gedeelde kamer of homestay / drie sterren hotel  
Maaltijden:  Ontbijt en lunch 

 

 

 
23 oktober 2018 
Vandaag treden we in de voetsporen van Jezus rondom het meer van Tiberias. 
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 wil kan je jezelf laten dopen op dezelfde 
plek als Jezus. Een lunch is verzorgd onderweg. 
 
Accommodatie:  gedeelde kamer of homestay / drie sterren hotel  
Maaltijden:  Ontbijt en lunch 
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24 Oktober 2018 
In de ochtend brengen we een bezoek aan de Golan hoogvlakten, een gebied dat 
Israël nog steeds bezet houdt van Syrie. Daarna rijden we richting de heilige stad 
Jeruzalem. Onderweg brengen we een bezoek aan de Mount Tabor, de berg van 
de Transfiguratie. We lunchen in de plaats Kufur Qasim, op de weg naar 
Jeruzalem. Kufur Qasim is een Arabisch dorp gelegen in de Joodse staat Israël. 
Het dorp heeft veel geleden onder het geweld tussen de Israëliërs en Palestijnen, 
lokale dove bewoners leiden ons rond en delen hun ervaringen. Zij verzorgen 
ook een lunch. Aan het einde van de middag komen we aan in Jeruzalem, we 
verblijven in het westelijke deel van de stad. Je kan kiezen tussen een eenvoudige 
hostel of een goed verzorgd driesterrenhotel.   
 
Accommodatie:  Abraham hostel of drie sterren hotel     
Maaltijden:  Ontbijt en lunch 
 

 
 
 
25 Oktober  2018 
In de ochtend verkennen we de oude stad van Jeruzalem, een heilige plek voor 
alle wereldreligies. Met een professionele gids bezoeken we onder meer de 
Klaagmuur en de Heilige grafkerk. Indien mogelijk brengen we ook een bezoek 
aan de rotskoepel. Na de lunch maken we kennis met Nafthaniel, onze lokale 
Dove Joode gids. Met hem duiken we dieper de Joodse geschiedenis is, en hij 
introduceert ons met de lokale Joods Orthodoxe dovengemeenschap. 
 
We sluiten de dag af met een bezoek aan de olijfberg vanwaar we kunnen 
genieten van een prachtig uitzicht over de oude stad.  
 
Accommodatie:  Abraham hostel of drie sterren hotel     
Maaltijden:  Ontbijt en lunch 
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26 Oktober 2018 
We brengen nog een dag door in Jeruzalem. 
Onze dove gids neemt ons mee naar Yad 
Vashem, het holocaust museum,  een 
aangrijpende geschiedenis maar essentieel om 
deze reisbestemming te kunnen doorgronden. 
In de middag bezoeken we de Joodse wijken 
van Jeruzalem. Normaal komen hier geen 
toeristen, maar via onze dove Joodse 
medewerkers hebben wij wel toegang tot deze 
netwerken. Een leuke en boeiende belevenis. 
Een echte Joodse ‘Kosjere; lunch is verzorgd.  

Accommodatie:  Abraham hostel of drie 
sterren hotel     
Maaltijden:  Ontbijt en lunch 
 

27  Oktober 2018 
Vandaag brengen we een bezoek aan 
Bethlehem, een Palestijnse stad en de 
geboorteplaats van Jezus. We maken kennis 
met de levendige dovengemeenschap en zij 
laten ons verschillende bezienswaardigheden 
zien waaronder de geboortekerk van Jezus 
(de plek waar Jezus geboren is) en de 
‘Sheppards fields’. Een Palestijnse familie 
verzorgt een heerlijke lunch bij hen thuis en  
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s’avonds eten we heerlijke swarma of Falafel in een lokale eetgelegenheid. We 
overnachten in een goed verzorgde guesthousein de buurt.  
 
Accommodatie  http://www.hoshalsyrian.com 
Maaltijden:  Ontbijt, lunch en diner 
 
28 Oktober 2018 
We trekken verder de Palestijnse gebieden in naar de plaats Hebron. Daar 
bezoeken we de graftombes van de Bijbelse Aartsvaders Abraham, Isaak en 
Jacob. Het is voor zowel Joden als Christenen een heilige plek. In deze plaats kan 
je ook van dichtbij de spanning ervaren die er heerst tussen de Israeliers en de 
Palestijnen. Maar op persoonlijk niveau zie je ook veel tolerantie en respect. Dat 
is hoopgevend. In de middag bezoeken de de plaats Jericho, de oudste stad ter 
wereld. We maken rit met de kabelbaan naar de top van de berg waar Jezus werd 
verleid door de duivel. Een lunch is verzorgd en aan het einde van de middag 
komen we aan bij de Dode Zee waar we twee nachten verblijven. 
 
Accommodatie:  Beach hotel  
Maaltijden:  Ontbijt, lunch en diner 
 

 
 
 
29  Oktober 2018 
We brengen de hele dag door bij de Dode Zee. Vroeg in de ochtend beklimmen 
we fort Massada, 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:  Beach hotel  
Maaltijden:  Ontbijt en diner 

 

http://www.hoshalsyrian.com/
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30 Oktober 2018 
We verlaten het gbied van de dode zee 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 die daar woont. 
Hij vertelt over zijn leven als Joodse kolonist in de Palestijnse gebieden. Daarna 
rijden we verder naar de plaats Al-Sayyid, een dorpje waar heel veel dove 
mensen wonen. Dir 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:  Beit Hostel of driesterren hotel 
Maaltijden: Ontbijt en lunch 
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31 Oktober 2018 
Vandaag kan je terugkeren naar Tel Aviv waar je kan inchecken voor de vlucht  
terug naar Amsterdam. Maar je kan de reis ook verlengen met een bezoek aan  
Jordanië. In dat geval reis je door naar het zuidelijkste puntje van Israël, naar de  
plaats Eilat, waar je de grens oversteekt naar Aqaba in Jordanië. Daar brengen  
we de nacht door in een goed verzorgd drie sterren hotel. Een diner in het hotel  
is inbegrepen.  
 
Hotel:  Golden Tulip Aqaba 
Maaltijden: Ontbijt en Diner 
 
1 november  2018 
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.  
 
Hotel:  Hilawi Camp 
Maaltijden: Ontbijt en Diner 
 

 
 
2 november  2018 
’s ochtens genieten we nog van de woestijn en na de lunch rijden we verder naar 
de plaats Petra. Petra is beroemd vanwege de prachtige historische bouwwerken 
die uit de rotsen zijn gehakt. We overnachten in een hotel vlakbij deze 
bezienswaardigheden. 
 
Hotel:  La Maison hotel  
Maaltijden: Ontbijt, lunch, en Diner 
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3 november 2018 
Onder leiding van een deskundige gids verkennen we de historische 
bouwwerken van Petra. Een tolk uit Nederland vertaald alles in NGT. De  
historische stad Petra wordt vaak omschreven als een wereldwonder. Het is  
bijna niet te geloven hoe deze bouwwerken zo lang geleden uit de rotsen zijn  
gehakt. ’s Avonds dineren we in het restaurant van het hotel.  
 
Hotel:  La Maison hotel  
Maaltijden: Ontbijt en Diner 
 

 
4 november 2018 
We verlaten Pertra en rijden naar de  
hoodstad van Jordanie Amman. Onder  
leiding van een professionele gids  
verkennen we de stad. We bezoeken   
onder meer een museum en oud  
Romeins Amphiteater. We overnachten  
in een goed verzorgd hotel in de sad.  
 
Hotel:  Al fannar palace hotel  
Maaltijden: Ontbijt en Diner 
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5 november 2018 
In de ochtend brengen we een bezoek aan het Holyland Institute of the Deaf. Het 
is de grootste dovenschool van het Midden-Oosten, en wordt gerund door een 
Nederlander: Andrew Carpentier. We krijgen een rondleiding over de school en 
leren over onderwijs aan dove kinderen in het Midden-Oosten. We lunchen met 
de kinderen en daarna keren we terug naar Amman. De rest van de dag brengen 
we door in de stad.  
 
Hotel:  Al fannar palace hotel  
Maaltijden: Ontbijt, lunch en Diner 
 
6 november 2018 
We vliegen terug van Amman naar Amsterdam. Eventueel kan je om kosten te 
besparen eerst terugreizen naar Tel Aviv en van daar naar Amsterdam vliegen. Je 
kan de mogelijkheden met ons bespreken.  
 
Hotel:  - 
Maaltijden: Ontbijt, lunch en Diner 

 

Meer informatie en boekingen  

Wil je deze reis boeken of heb je vragen, neem gerust contact met ons op. Wij 
staan je graag te woord!  
 

Email:      info@wesemanntravel.com 
Sms / whatsapp:    0641024729 
Skype      wesemann.travel 
Website:     www.wesemann.travel 

 

 

mailto:info@wesemanntravel.com

