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ISRAEL 
Algemene informatie 

Israël is een uniek en veelzijdig vakantieland aan de rand van het Midden-Oosten. Het is het land van 
woestijnen en besneeuwde bergtoppen, van de Dode Zee, het laagste punt op aarde, en van de groene 
hoogvlakte van de Golan. Israël is een land met een indrukwekkende geschiedenis. Bijbelse plaatsen, 
straatjes met oude ambachten en moderne badplaatsen, Israël heeft het allemaal.  
 
De hoofdstad van Israël is Jeruzalem die met ruim 800.000 inwoners de grootste stad van het land is. 
Na Jeruzalem volgt Tel Aviv, de modernste stad van het land. Waar in Jeruzalem veel religie en 
geschiedenis te vinden is, is Tel Aviv een bruisende stad met veel uitgaansgelegenheden aan de 
Middellandse Zee.  
 
 
Bevolking en klimaat 

Israël is een land gelegen in het Midden-Oosten met zowel een kustgebied langs de Middellandse Zee 
als de Rode Zee. Het huidige Israël bestaat sinds 1948 en is het enige land ter wereld met een Joodse  
bevolkingsmeerderheid. De afgelopen decennia heeft dat regelmatig tot spanningen en conflicten 
geleid met omringende landen. In omringende landen is de meerderheid van de bevolking namelijk 
Islamitisch en drukt de Islam vaak ook zeer nadrukkelijk haar stempel op de politiek en de samenleving. 
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De temperaturen in Israël kunnen flink uiteenlopen en ook op het gebied van neerslagpatronen en 
neerslaghoeveelheden zijn er binnen Israël redelijk grote variaties. Israël heeft dan ook te maken met 
verschillende klimaattypes. Langs de kust heerst een warm, mediterraan klimaat met droge, hete  
zomers en zachte, vochtige winters. In het oosten heerst er een woestijnklimaat waar de temperatuur 
in de zomer plaatselijk oploopt tot meer dan 40 graden Celsius.  
 
Eten en drinken 

Israël is een land met verschillende culturen en godsdiensten 
en dit is ook terug te zien in de Israëlische keuken, deze bestaat 
uit een mengelmoes van smaken. Doordat een meerderheid 
van de bevolking Joods is, wordt er in een groot deel van Israël 
Koosjer gegeten. Dit houdt onder andere in dat vlees niet in 
combinatie met melkproducten wordt gegeten. Bij het ontbijt 
in hotels zijn dan ook weinig tot geen vleeswaren te vinden.  
 
Niet weg te denken uit de Israëlische keuken is humus, dat met pitabroodjes wordt geserveerd. Ook 
falafel, dat bestaat uit gefrituurde kikkererwtenballetjes, wordt veel gegeten.  
 
Het kraanwater in Israël is zonder problemen te drinken, het zou echter wel naar chloor kunnen 
smaken. In dat geval is het raadzaam mineraalwater bij de supermarkt te kopen.  
 
Voltage en stekkers 

In Israël zijn de stopcontacten anders dan in Nederland, u heeft er een wereldstekker nodig. In 
sommige hotels is deze stekker verkrijgbaar bij de receptie of is het stopcontact in de kamer al 
aangepast. De voltage is meestal 220 volt.  
 
Tijdsverschil  

In Israël is het 1 uur later dan in Nederland. Het komt voor dat de datum 
van wijzigingen van zomertijd naar wintertijd (en andersom) in Israël niet 
gelijk loopt met de Nederlandse datum. Het tijdsverschil wijkt in die 
periode dan af.  
 
Geldzaken 

De munteenheid van Israël is de nieuwe Israëlische shekel (NIS), afgekort 
tot shekel. Er zijn diverse bankbiljetten en munten. Bij grote hotels, bij 
banken en op de internationale luchthavens is het mogelijk Euro’s om te 
wisselen voor Shekels. Het is in de toeristengebieden en grote steden 
geen probleem om geld op te nemen bij geldautomaten. Daarnaast 
worden ook creditcards geaccepteerd. 
 
 
Taal 

De officiële taal in Israël is het Ivriet (modern Hebreeuws) en Arabisch is de tweede officiële taal. Maar 
in een land met zoveel nationaliteiten kunt u in veel plaatsen ook goed met Engels terecht. Bijna elk 
verkeersbord, straatnaambord of andere bewegwijzering is naast Hebreeuws (en Arabisch) ook in het 
Engels.  
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JORDANIE 
 

Algemene informatie 

Wie van cultuur en geschiedenis houdt, kan in Jordanië zijn hart ophalen. Niet voor niets wordt deze 
regio ‘de bakermat van de beschaving’ genoemd. Veel bezienswaardigheden dateren van voor het 
begin van onze jaartelling. Maar naast antieke resten biedt het land ook een imponerende natuur en 
een gastvrije bevolking. 
Klimaat  
Een dorre en droge woestijn, zandvlaktes met hier en 
daar een kleine oase met wat palmen. Wie aan Jordanië 
denkt, denkt aan zand en warmte. Jordanië kent 
gemiddeld 10 zonuren per dag. Met een Mediterraans 
klimaat zijn de zomers heet en droog, en de winters fris.  
 
De beste reistijd is de lente en de herfst. De 
temperatuur is dan milder en aangenaam. In de lente kan 
er af en toe een drup regen vallen waardoor het een van 
de mooiste periodes is om te gaan. Oleanders staan in 
bloei, vruchtbare valleien zijn helder groen en 
woestijnbloemen komen op. De winters zijn fris voor Jordaanse begrippen met 20 graden aan de kust 
tot een graad of 10 in Amman. In de woestijn kan het zelfs vriezen. 
 
Eten en drinken 

In de restaurants van hotels worden over het algemeen 
maaltijden geserveerd die zijn afgestemd op de westerse 
smaak. De ‘typische’ Jordaanse keuken is meer in de lokale 
restaurants te vinden. Falaffel (gefrituurde balletjes van 
gemalen kikkererwten, geserveerd in een pitabroodje), 
hummus (kikkererwten en sesam) en de ook bij ons 
bekende shoarma (kip of lamsvlees) zijn typische gerechten 
voor de lunch of als hapje tussendoor. Een wat 
uitgebreidere maaltijd bestaat uit bijvoorbeeld gegrilde kip 

of kebab (gegrilde balletjes lamsvlees met mint). Varkensvlees wordt niet geserveerd. De lokale 
bevolking houdt van zoete nagerechten zoals baklava. Water uit de kraan is over het algemeen van 
goede kwaliteit maar niet altijd drinkbaar. Er zijn overal flessen mineraalwater verkrijgbaar.  
 
Gids en excursies 

Gedurende de excursiedagen staat er een Nederlands-sprekende gids en airconditioned vervoer tot 
de beschikking van de groep. 
 
Voltage en stekkers 

In Jordanië bedraagt het voltage 220 volt. Wij raden de klanten aan om een adapter mee te nemen. 
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Geldzaken 

In Jordanië betaalt men met de Dinar. Het is gemakkelijk rekenen; 1 dinar is ongeveer gelijk aan 1 
euro. De prijzen in Jordanië  liggen over het algemeen wat lager dan in Nederland. Met name uit eten 
gaan is relatief goedkoop. Voor zaken als kleding en souvenirs zijn de prijzen ongeveer gelijk aan het 
prijsniveau in de Benelux. 
 
Men kan op veel plekken in Jordanië terecht met een pinpas. Vooral de grotere steden en 
toeristische plekken beschikken over meerdere pinautomaten die de meeste bankpassen accepteren 
(Let hierbij wel op het Cirrus of Plus symbool).  
Het is mogelijk om in Jordanië met een creditcard te betalen, deze worden in de bekende  
toeristenoorden en in de meeste winkels en horeca geaccepteerd. Daarbuiten is het verstandig cash 
geld mee te nemen, zeker wanneer men  een paar dagen de woestijn ingaat.  
 
Tijdsverschil 

Het is in Jordanië 1 uur later dan in Nederland.  
 
Fotograferen 

Fotograferen is over het algemeen geen probleem. Wanneer men een foto wilt maken van inwoners 
van Jordanië, dan dient men het uit beleefdheid eerst te vragen. Met name moslimvrouwen kan men 
niet zomaar fotograferen. 
 
 
Paspoort en visum Israel en Jordanie 

Voor een verblijf in Israël en Jordanië dient men in het bezit te zijn van een paspoort dat nog zes 
maanden na de datum van terugkomst in Nederland geldig is. Met een Nederlandse nationaliteit 
heeft men geen visum in Israël nodig.  Voor een verblijf in Jordanië dient men in het bezit te zijn van 
een visum. Aan het verkrijgen van dit visum zijn geen kosten verbonden; men krijgt het visum bij 
aankomst. Hiervoor hebben wij een kopie van de paspoorten van alle deelnemers ontvangen. 
Indien een bezoek aan Israël gecombineerd wordt met Jordanië moet er bij de grensovergang Israël / 
Jordanië uitrijbelasting en visakosten betaald worden. Deze kosten zijn inbegrepen in de reissom.  
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PROGRAMMA 
 
Dag 1 – Donderdag 7 november 2019                  

U vliegt vanuit Amsterdam naar Tel Aviv met Transavia. Bij aankomst op Ben Gurion Airport staat er 
een transfer voor u klaar die u naar uw hotel brengt.  
Diner en overnachting King Salomon hotel - Netanya 
 
Dag 2 – Vrijdag 8 november 2019 

Na het ontbijt reist u naar het Noorden. Vanaf de Carmelberg heeft u een prachtig uitzicht op Haifa. 
Opvallend is de goudkleurige koepel van het Bahai-heiligdom. Haifa is de derde stad van Israël. 
Tevens maakt u een stop bij Muhraka. Algemeen wordt aangenomen dat de offerplaats van Elia zich 
bevond op het zuidoostelijke deel van de bergrug. Die plaats heet nu Muhraka en ligt 482 meter 
boven de zeespiegel. Het dramatische verhaal, prachtig beschreven in 1 Kon. 18 is bekend genoeg. 
Via de kustweg rijdt u naar Akko. Kruisvaarders en Turken hebben het gezicht van dit stadje bepaald. 
U ziet o.a. een karavanserai, versterkingen bij de haven, de gezellige bazaar en het 
Johannieterklooster. Vervolgens rijdt u naar Rosh Hanikra waar de zee met geweldige kracht grotten 
heeft uitgeschuurd in de witte kalksteenrotsen. Met een kabelbaan gaat u naar beneden. Via de 
heuvels van de Golan hoogvlakte bereikt u Dganja Bet, uw overnachting adres voor de komende 
nachten.  
Diner en overnachting Dganja Bet 
 
Dag 3 – Zaterdag 9 november 2019 

U begint de dag met een boottocht over het meer van Tiberias. U 
vaart in een boot, die een replica is van die uit de tijd van Jezus. Na 
afloop van de boottocht laat uw gids de synagoge van Capernaum 
zien, daterend uit de 3e eeuw. Vlakbij Capernaum herinnert een 
kerkje in Tabgha aan de Wonderbare Spijziging. Indrukwekkend is de 
rust op en rondom de Berg der Zaligsprekingen, de plaats waar Jezus 
de Bergrede uitsprak. 

In de middag brengt u een bezoek aan Nazareth (Kerk van de Aankondiging) en Nazareth Village. Een 
openluchtmuseum waar u het leven in Nazareth ziet ten tijden van de Jezus. 
Diner en overnachting Dganja Bet 
 
Dag 4 – Zondag 10 november 2019 

Na het ontbijt krijgt u eerst een rondleiding over de kibboets. Zij vertellen u meer over het leven en 
werken op een kibboets. Daarna reist u dwars door de Jordaanvallei naar Jeruzalem. De eerste stop is 
Beit Shean. Deze stad speelde een rol in de geschiedenis van Saul en Jonathan. U bezoekt de 
opgravingen uit de Romeinse en Byzantijnse tijd. Archeologen vonden er een goed bewaard Romeins 
theater. Daarna maakt u een stop in Jericho, de oudst bekende stad ter wereld. Vanaf de tel 
(=opgravingsheuvel) ziet u de moderne stad. U zult zien dat Jericho haar bijnaam 'Palmenstad' niet 
vergeefs draagt. In de namiddag arriveert u in Jeruzalem.  
Diner en overnachting Jerusalem Gate of Jerusalem Gold hotel 
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Dag 5 – Maandag 11 november 2019 

De excursie begint vandaag op de Olijfberg. Vanaf hier heeft u een 
prachtig gezicht op de Oude Stad en de 'skyline' van Nieuw 
Jeruzalem. Op de hellingen ligt de hof van Gethsemane 
Daarna bezioekt u de Klaagmuur, waar u een viering van een Bar 
Mitswa bijwoont; het plechtige moment waarop joodse jongens 
'volwassen' worden voor de wet en voor het eerst hardop uit de 
Torah mogen voorlezen. Direct achter de Klaagmuur ligt het 
Tempelplein, waar de El Aksamoskee en de Dom van de Rots met 

haar imposante goudkleurige koepel staan.(geen bezoek)  Bij het bad van Bethesda begint de Via 
Dolorosa, de Lijdensweg. Hier ziet u de diverse kruiswegstaties, waaronder het Lithostrotos met de 
Ecco Homokapel in het klooster van de zusters van Zion. Aan het einde van de 'Via Dolorosa' bereikt 
u de Graf- en Opstandingskerk. Vervolgens loopt u naar de Jaffapoort -de hoofdtoegang naar de 
Oude Stad- en de Citadel en via de prachtig gerestaureerde joodse wijk komt u bij de Zionsberg. Hier 
bezoekt u tenslotte de Zaal van het Laatste Avondmaal en het graf van koning David.  
Tevens brengt u een bezoek aan de Grote Synagoge. 
Diner en overnachting Jerusalem Gate of Jerusalem Gold hotel 
 
Dag 6 – Dinsdag 12 november 2019 

Vandaag staat het nieuwe deel van Jeruzalem, dat op vele heuvels gebouwd is, centraal. We brengen 
u eerst naar Mea Shearim, de wijk van Nieuw-Jeruzalem die bewoond wordt door zeer orthodoxe 
joden, voornamelijk afkomstig uit Oost-Europa. Vóór Israëls parlementsgebouw, de Knesset, staat 
een grote bronzen Menora, een 7-armige kandelaar, het symbool van de staat Israël. Daarna brengt 
u een bezoek aan Yad Vashem, het sobere, maar indrukwekkende monument dat herinnert aan de 6 
miljoen Joodse slachtoffers van het nazisme. Aansluitend bezoekt u de Synagoge van het Hadassha 
ziekenhuis. Deze Synagoge heeft prachtige ramen, ontworpen door de kunstenaar Marc Chagall. 
Diner en overnachting Jerusalem Gate of Jerusalem Gold hotel 
 
Dag 7 – Woensdag 13 november 2019 

In de ochtend brengt u een bezoek aan Bethlehem.  Na dit bezoek rijdt de bus terug naar Jeruzalem 
en heeft u zelf de tijd om de stad verder te ontdekken. De bus rijdt terug naar het hotel en u zou mee 
kunnen rijden en onderweg uitstappen op de volgende plekken: (uiteraard kunt u ook terug naar het 
hotel)  
Jaffa Poort: voor een bezoek aan het Citadelmuseum of een wandeling over de stadsmuren van 
Jeruzalem 
Mahane Yehuda markt: een Joodse markt waar van alles te koop is, maar met name specerijen en 
andere oosterse producten. Wordt niet alleen bezocht door toeristen, maar ook door de lokale 
bevolking. 
Diner en overnachting Jerusalem Gate of Jerusalem Gold hotel 
 
Dag 8 – Donderdag 14 november 2019 

Vandaag verlaat u Jeruzalem en reist u naar de Dode Zee en omgeving. Aan de oevers van de Dode 
Zee ligt de rotsvesting Massada, door Herodes gekozen als wijkplaats. Als zodanig 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. Bij de oase Ein Gedi maakt u een wandeling naar de Davidsbron, een 
waterval, zo genoemd omdat David zich hier verborg, op de vlucht voor Saul. Daarna reist u door 
naar het zuiden en steekt bij Eilat de grens over naar Jordanië. In Jordanië overnacht u in Aqaba. 
Diner en overnachting Mena hotel 
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Dag  9 – vrijdag 15 november 2019 

Na het ontbijt rijdt u naar Wadi Rum u een jeep tocht door Wadi Rum en maakt u een enerverende 
tocht waarbij u werkelijk kennismaakt met de woestijn in al haar vormen en kleuren. De tocht wordt 
uitgevoerd in een speciale jeeps (met 4-wielaandrijving), waardoor het mogelijk is de 'gebaande 
wegen' te verlaten en dwars door de woestijn te rijden. Wadi Rum heeft een boeiend 
maanlandschap met oude rivierbeddingen, steile bergwanden en veelkleurige pasteltinten. Er is een 
oude Nubische tempel en men vindt er inscripties en oude waterwerken die aangeven dat dit gebied 
in vroeger tijden bewoond is geweest. 
Lunch onderweg is inbegrepen. 
Aan het einde van de dag reist u door naar Petra. 
Diner en overnachting Oskar hotel 
 
Dag 10 -  zaterdag 16 november 2019 

Vandaag brengt u de gehele dag door in Petra. Na een korte 
wandeling (evt. per paard ter plaatse te regelen/betalen) bereikt u 
een nauwe kloof, waar u  verder gaat naar de in de roze-rode 
rotswanden uitgehouwen oude hoofdstad der Nabateeërs. 
Beschermd door onneembare bergen vormde Petra honderden jaren 
lang de hoofdstad van een machtig rijk. Pas in 106 na Chr. wisten de 
Romeinen deze stad te veroveren. Zij troffen een unieke schitterende 
stad aan die ook nu nog een grote aantrekkings-kracht heeft. Het 
bezoek aan Petra zal dan ook één van de hoogtepunten van uw reis 
worden.  
Diner en overnachting Oskar hotel 

 
 
Dag 11 – zondag 17 november 2019 

U verlaat Petra en rijdt over de Kings Highway naar het noorden. Onderweg stop u verschillende 
keren. U bezoekt het burchtstadje Kerak met haar imposante kruisvaarder kasteel. Het kasteel werd 
in 1136 gebouwd en het ommuurde stadje was de hoofdstad van het Kruisvaarder district. Langer 
dan een halve eeuw hielden de kruisvaarders stand tegen de Arabische legers voordat ze zich 
moesten overgeven aan de krachten van Saladin. De Koningssnelweg voert door een landschap van 
heuvels en dalen en komt dan aan bij Madaba met zijn kerkje met beroemde Byzantijnse mozaïeken. 
Madaba is bewoond sinds het Bronzen Tijdperk ( 2.000 v.Chr.) en was van strategisch belang tijdens 
het IJzeren Tijdperk. Vervolgens bezoekt u het aan de Dode Zee gelegen Mount Nebo, waar volgens 
overlevering Mozes het Beloofde Land heeft gezien. Hier vandaan heeft u een prachtig gezicht over 
de Jordaanvallei, de Dode Zee en bij helder weer kunt u Jeruzalem zien. Daarna rijden we door naar 
naar het laagste punt op aarde, de Dode Zee, 400 meter  beneden de zeespiegel! Natuurlijk krijgt u 
ook gelegenheid te 'zwemmen' in de Dode Zee. Een unieke ervaring! 
Diner en overnachting Ramada hotel 
 
Dag 12 – maandag 18 november 2019 

Na het ontbijt reist u naar het noorden van Jordanië en brengt een bezoek aan het oude Romeinse 
Gerasa, nu Jerash geheten. Deze stad geeft een prachtig beeld van de oude Romeinse  bouwkunst. In 
alle hoeken van de stad vindt u nog prachtige mozaïeken vloeren die getuigen van de welvarendheid 
van dit Byzantijnse centrum vol met schitterende kerken. U bekijkt hier de zeer 
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goed bewaard gebleven tempels van Artemis en Zeus. Evenals de triomfboog van Hadrianus en zijn 
beroemde zuilengalerij. Umm Qeis ligt op een heuvel met een prachtig gezicht op het meer van 
Tiberias en de Jordaanvallei. De Romeinen stichtten deze stad reeds in de derde eeuw en noemden 
het Gadera. Het theater, een zuilengalerij, een mausoleum en de baden zijn de moeite waard om te 
bezoeken. Daarna reist u door naar Amman. 
Diner en overnachting Rojina hotel 
 
 
Dag 13 – dinsdag 19 november 2019  

Vandaag brengt u een bezoek aan Amman. Amman strekt zich uit over de zeven beroemde heuvels. U 
bezoekt o.a. het Romeinse amfitheater, het Folklore Museum, de Citadel met het bij behorende 
Nationaal Archeologische Museum en de King Abdullah Moskee. Tevens heeft u nog vrije tijd, voordat 
de bus u naar de luchthaven brengt voor de vlucht terug naar Amsterdam. 
 
 

VLUCHTSCHEMA 
7 november 2019 Amsterdam-Tel Aviv 12.45-18.20 
25 november 2019 Amman-Amsterdam 18.50-23.05 
U vliegt met Transavia. Ruimbagage is inbegrepen. Maaltijd/drankje aan boord niet. 
 
 

HOTELS  
 

Israël (of gelijkwaardig) verblijf op basis van half pension (ontbijt en diner) 
Netanya: King Solomon hotel: Hotel King Solomon bevindt zich aan 
de boulevard van Netanya, op enkele meters van het strand en op 5 
minuten lopen van het stadscentrum. De kamers zijn voorzien van 
airconditioning en tv. De meeste kamers hebben een balkon met 
uitzicht op de Middellandse Zee. U kunt er gebruikmaken van de 
aanwezige thee- en koffiefaciliteiten.  

 
Tiberias: Kibbutz Dganja Bet: ligt op korte loopafstand van het meer 
van Galilea. De kamers zijn voorzien van airconditioning, kabel-tv en 
een kleine kitchenette met een koffiezetapparaat. In de openbare 
ruimtes is gratis WiFi beschikbaar. Het ligt ca 12 km van Tiberias.  
 
 

 
Jeruzalem: Jerusalem Gate hotel: Het Jerusalem Gate Hotel is gunstig gelegen op loopafstand van het 
centrale busstation en de light rail. In 10 minuten bent u in de oude stad. Het hotel Jerusalem Gate 
beschikt over comfortabele en ruime kamers. Het hotel grenst aan een groot winkelcentrum, waar 
vele winkels en restaurants te vinden zijn. 
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Jordanië (of gelijkwaardig) verblijf op basis van half pension (ontbijt en diner) 

 
Petra:  Hotel Oskar: Hotel Oskar ligt aan de rand van Wadi Musa 
met uitzicht op de bergen ca. 1,5 km van het bezoekerscentrum 
Petra. De kamers zijn netjes ingericht.  
 
 
 
 

Dode Zee: Ramada Dead Sea: Gelegen aan een mooi prive strand 
direct aan de de dode zee. Groot hotel met 2 zwembaden, spa en 
fitnessruimte. Kamers zijn modern ingericht met uitzicht op het 
zwembad of de zee. 

 
 
 

 

REISSOM  

De in het reisvoorstel beschreven Israël-Jordanië reis kunnen wij u aanbieden voor de navolgende 
reissom per persoon, op basis van een 2 persoonskamer. 
Tot 15 personen  EUR 2329.- 
Van 15 tot 19 personen  EUR 2259,- 
Van 20 tot 25 personen  EUR 2115,- 
Van 26 en meer personen EUR 2035,- 
 
1 persoonskamer toeslag: EUR 525,- 
 
Inclusief 

• Vluchten Amsterdam – Tel  Aviv (inclusief ruimbagage en luchthavenbelasting) 

• Transfer inclusief begeleiding bij aankomst 

• Transfer bij vertrek 

• Nederlandssprekende Israëlische en Jordaanse  gids 

• Entreegelden conform bovengenoemd programma 

• Verblijf in bovengenoemde hotels of gelijkwaardig op basis van half pension 

• 1x lunch in Wadi Rum 

• Fooiengeld voor gids, chauffeur en hotelpersoneel 
 
Exclusief 

• Persoonlijke uitgaven 

• Drankjes bij de maaltijden 

• Lunches  

• Verzekeringen 

• Calamiteitenfonds (€ 2,50 per factuur, maximaal 9 personen op 1 factuur) 
 

Onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen. Wij hebben nog geen optionele reservering 
gemaakt. 
Op al onze reizen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing:  Voorwaarden 

https://www.isropa.nl/sites/default/files/user_images/Isropa%20Reisvoorwaarden%202016-2017.pdf

