Offerte en reisvoorstel gemeenterondreis Israël – Veenendaal
8-daagse gemeenterondreis Israël

Uw gegevens
Organisatie
E-mailadres
Telefoon
Mobiel

: De heer D. Scheele - Veenendaal
: denkscheele@kliksafe.nl
: 0318518524
: 0636050767

Reisgegevens
Aantal personen
Vertrekdatum
Reisduur
Vertrekplaats
Bestemming
Accommodatie

: vanaf 15 personen
: D.V. 17 maart 2023
: 8 dagen
: Schiphol
: Israël
: goede middenklasse hotels

Reisinformatie 8-daagse gemeenterondreis Israël

Reissom per persoon bij 25 – 29 personen:
Reissom per persoon bij 20 – 24 personen:
Reissom per persoon bij 15 – 19 personen:
Reissom per persoon bij 10 – 14 personen:

€ 1.535
€ 1.599
€ 1.695
€ 1.725

Inbegrepen:
 Vliegreis Amsterdam–Tel Aviv per lijndienstmaatschappij v.v. eventueel met een overstap
 Luchthavenbelastingen
 Rondreis per comfortabele touringcar met airconditioning
 Nederlandssprekende gids tijdens de rondreis
 Meet & greet bij aankomst en vertrek op de luchthaven door vertegenwoordiger

10 juni 2023












7 nachten verblijf in goede middenklasse hotels
- 5 nachten verblijf in Jeruzalem: Prima Park Jerusalem**** of gelijkwaardig
- 2 nachten verblijf in Tiberias: Prima Galil Tiberias**** of gelijkwaardig
Verblijf op basis van halfpension( ontbijt en diner)
Op zondag volpension
Het beschreven dagprogramma
Entreegelden voor het beschreven dagprogramma
Ruimte voor dagsluiting in de hotels
Oormicrofoontjes
Kofferservice bij de hotels
Reisinformatiepakket per boeking
24/7 telefonische ondersteuning vanuit Goed Idee Reizen

Niet inbegrepen:
 Eventuele reis- en/of annuleringsverzekering via de Europeesche Verzekeringen
 Bijdrage calamiteitenfonds (per boeking van maximaal 9 personen € 2,50)
 Persoonlijke uitgaven en drankjes
 Fooien ( ca. € 50 p.p. voor gids, chauffeurs, hotels en overige)
 Bustransfer Veenendaal – Amsterdam Airport Schiphol v.v.
Toeslagen
 1-persoonskamertoeslag: € 495
Vluchtschema
Datum
Traject
Vrijdag 17 maart 2022
Amsterdam – Tel Aviv
Vrijdag 25 maart 2022
Tel Aviv – Amsterdam
Luchtvaartmaatschapij: nog niet bekend

Vertrektijd
nog niet bekend
nog niet bekend

Er is nog geen reservering voor u gemaakt.
Busschema (optioneel)
Busmaatschappij: Goed Idee Reizen / Kras Touringcars
Datum
Vrijdag 18 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022

Traject
Veenendaal – Amsterdam Airport Schiphol
Amsterdam Airport Schiphol – Veenendaal

Prijs per persoon voor heen- en terugreis bij 30 – 34
Prijs per persoon voor heen- en terugreis bij 25 – 29
Prijs per persoon voor heen- en terugreis bij 20 – 24
Prijs per persoon voor heen- en terugreis bij 15 – 19

personen: € 40
personen: € 45
personen: € 55
personen: € 70

Bovenstaande prijzen zijn niet opgenomen in de reissom.

Aankomsttijd
nog niet bekend
nog niet bekend

Hotelaccommodaties of gelijkwaardig
Prima Park Hotel****, Jeruzalem – 5 nachten
Het Prima Park Hotel Jerusalem ligt op een klein eindje lopen van het Israel Museum en het parlement, de
Knesset. Het heeft gratis internet. De bussen van het openbaar vervoer stoppen bij het hotel en rijden in
ongeveer 15 minuten naar de historische binnenstad. De Snarenbrug is in 10 minuten lopen te bereiken.
De kamers op de bovenste verdiepingen bieden een panoramisch uitzicht over de stad.

Prima Galil Tiberias****, Tiberias – 2 nachten
Dit hotel is gelegen in het centrum op circa 20 minuten lopen van het Meer van Tiberias. Het hotel heeft
een ontbijtruimte/restaurant, sauna, receptie en een fraai uitzicht over de stad. Uw kamer is voorzien van
wifi, telefoon, kluisje en een badkamer met bad of douche en toilet.

Calamiteitenfonds
Bijdrage Calamiteitenfonds (verplicht) (per boeking van maximaal 9 personen € 2,50)
Verzekeringen
Via Goed Idee Reizen kunt u eenvoudig een annulerings- en/of reisverzekering afsluiten bij de Europeesche. Van de Europeesche mag u een
uitstekende service verwachten, waar u ook bent. De kosten van een
annuleringsverzekering bedragen 5,5 % van de reissom. Over de premie van de
annuleringsverzekering betaalt u 21% assurantiebelasting. De bijkomende
poliskosten bedragen € 4,25 per verzekering. Een reisverzekering is vanaf € 1,92 p.p.p.d. (comfort dekking
Europa)
Voorwaarden
Op deze offerte en reisvoorstel zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden evenals onze Algemene
Reisvoorwaarden Groups, Incentives & Sports van toepassing. Deze offerte is gebaseerd op minimaal 15
betalende personen. Indien er minder deelnemers zijn, kan de prijs per persoon hoger worden. De prijzen
zijn gebasseerd op de actueel geldende koers van 1 USD = 0,8696. Indien er sprake is van een koerswijziging
behoudt Goed Idee Reizen zich het recht om dee door te berekenen aan de deelnemers.

Waarom GOED IDEE REIZEN?
Goed Idee Reizen is samen met merken zoals onder andere Kras,
ROBINSON en luchtvaartmaatschappij TUIfly onderdeel van TUI
Nederland. TUI Nederland is de absolute marktleider in de Nederlandse
reisbranche met merken waarachterjarenlange vakantie-ervaring
verborgen gaat. Als onderdeel van de internationale marktleider in de
reisbranche TUI Travel PLC behoort Goed Idee Reizen tot ’s werelds
grootste reisbedrijf. Hierdoor kunnen wij u naast scherpe prijzen ook een
hoogwaardig servicelevel bieden.
Naast deze voordelen biedt Goed Idee Reizen zekerheid doordat zij aangesloten is bij de ANVR
branchevereniging, de Stichting Garantiefonds Reisgelden en het Calamiteitenfonds. Hierdoor kunnen wij
u optimaal van dienst zijn en staat u er in geval van nood nooit alleen voor.
Samengesteld te Rijswijk op 10 juni 2022 door:

Gert Kranendonk
Account Manager New Business
 06-27389072
 gert.kranendonk@tui.nl

Dagprogramma gemeenterondreis Israël
Shalom! Speciaal vanuit Veenendaal is deze unieke gemeenterondreis samengesteld die Deo Volente 17
maart 2023 zal aanvangen. Een inspirerende reis waarbij de Bijbel ons Kompas zal zijn. De reis begint in de
hoofdstad Jeruzalem waar we natuurlijk veel zien van de Oude Stad. We reizen door het landschap van
Galilea, Samaria en de woestijn van Judea. Israël is zo heeft zoveel te bieden. Op het Meer van Tiberias gaan
we varen en voor anker waar we de Bijbel openen en de zullen stilstaan bij de storm op het meer die door de
Heere Jezus werd gestild. Natuurlijk gaan we ook drijven in de Dode Zee. Kortom, in acht dagen krijgt u een
mooie indruk van het Beloofde Land. De reis wordt geleid door uw Dave Scheele in samenwerking van een
Nederlandssprekende gids. Gaat u ook mee naar Israël? Lehitraot!
Dag 1 • Vrijdag 17 maart 2023 • Heenreis
Vanaf Schiphol vliegen we naar Tel Aviv. Na de begroeting door onze Nederlandssprekende gids op de
luchthaven reizen we naar Jeruzalem waar we de eerste nachten zullen verblijven.

Dag 2 • Zaterdag 18 maart 2023 • Jeruzalem Oude Stad
Boker Tov in de meest besproken hoofdstad ter wereld. We starten deze dag op de Olijfberg. Het uitzicht
over de ommuurde stad Jeruzalem is indrukwekkend en onvergetelijk. We wandelen langs de helling van
de Olijfberg naar de Hof van Getsemané waar nog steeds de oude olijfbomen staan. Door de Leeuwenpoort
lopen we de Oude Stad binnen. We bezoeken er o.a. Bethesda en de kerk van Anna. We vervolgen onze
route over de Via Dolorosa langs de Burcht Antonia en de Ecce Homo boog. Door de smalle straatjes van de
soukhs lopen we naar de Grafkerk en de Joodse wijk. Hier is de prachtige Hurva synagoge herbouwd. We
verlaten de stad, op weg naar de Graftuin, tegenover de Damascuspoort.

Dag 3 • Zondag 19 maart 2023 • Rustdag in Jeruzalem
Vandaag is zondag en houden we met elkaar rustdag in Jeruzalem. Zo mogelijk bezoeken we met elkaar een
plaatselijke kerkdienst. Dave Scheele verzorgt ook een samenkomst in één van de zalen van het hotel. De lunch
is vandaag inbegrepen.

Dag 4 • Maandag 20 maart 2023 • Klaagmuur – Knesseth – Yad Vashem – Efratha
Dag dag begint met een bezoek aan de Klaagmuur, waar we de feestelijkheden rondom de Bar Mitsvah
van Joodse jongens meemaken. We zien vandaag de Knesseth met de Menorah. We bezoeken het
Holocaustmemorial Yad Vashem. Dit herdenkingscentrum is gelegen op de Heuvel der Herinnering. Zes
miljoen Joden, die nooit een graf hebben gekregen, is hier symbolisch een laatste rustplaats geschonken.
’s Middags rijden we naar Bethlehem voor een bezoek aan de velden van Efratha en de eeuwenoude
Geboortekerk. Aan het einde van de dag keren we weer terug naar ons hotel in Jeruzalem.

Dag 5 • Dinsdag 21 maart 2023 • Qumran – Ein Gedi – Massada
Bij het gloren van de dag reizen we door de woestijn van Judea naar de oevers van de Dode Zee. We maken
een fotostop bij Qumran, de woestijngrot met de vindplaats van de Dode Zeerollen. Bij Ein Gedi maken we
een wandeling naar de watervallen en onderweg zien we wellicht steenbokken en klipdassen. Het is de
plaats waar David zich verborg voor Saul. We rijden verder naar de hooggelegen Romeinse vesting Massada.
Per kabelbaan gaan we naar de top en bezoeken we de plek waar de Joodse Zeloten zich zo heldhaftig
hebben verdedigd tegen de Romeinen. Op de terugweg naar Jeruzalem stoppen we bij de Dode Zee, het
laagste punt op aarde. Natuurlijk kunt u hier uw ‘onzinkbaarheid’ testen in het zoute water.

Dag 6 • Woensdag 22 maart 2023 • Caesarea – Karmel – Nazareth – Tiberias
Na het ontbijt checken we uit en verlaten we Jeruzalem. We reizen naar de Middellandse Zeekust. We
bezoeken eerst Caesarea, de Romeinse stad waar Paulus vier jaar gevangen zat. Vervolgens reizen we
verder door het land van de Druzen naar de top van de berg Karmel, waar Elia en de Baälpriesters elkaar
ontmoetten. Het uitzicht is prachtig: soms zelfs tot aan de zee. We kijken uit over de Vlakte van Jizreëel en
het Dal van Armaggeddon. We vervolgen onze reis noordwaarts naar Nazareth in Galilea voor een bezoek
aan de Aankondigingskerk. De reis voert verder naar ons hotel in Tiberias aan het Meer van Galilea.

Dag 7 • Donderdag 23 maart 2023 • Meer van Tiberias
Een bijzonder en onvergetelijk begin van de dag. Aan de oevers van het meer gaan we aan boord van een
traditioneel vissersschip voor een bijzondere boottocht over het Meer van Tiberias naar de overzijde. Op
het meer leggen we de boot voor anker en staan we stil bij de Bijbelse geschiedenis. We gaan verder naar
Kapernaüm, waar Jezus heeft gewoond. We zien er o.a. de synagoge en de resten van het huis van Petrus.
Niet ver daar vandaan ligt de Berg der Zaligsprekingen die we bezoeken. Van daar maken we een mooie
wandeling door de heuvels van Galilea naar de berg Tabgha, waar de wonderbare spijziging plaatsvond. ’s
Middags maken we een mooie natuurtocht over de Golan hoogvlakte. We gaan naar Caesarea Filippi, waar
zich de Bronnen van de Jordaan bevinden. Ook daar kunnen we een prachtige wandeling maken.

Dag 8 • Vrijdag 24 maart 2023 • Terugreis
Israël Lehitroat. Vandaag worden we naar de luchthaven van Tel Aviv gebracht voor de terugvlucht naar
Nederland. Einde van een bijzondere reis door het land van de Bijbel.

