
Dag 8: Dagtocht dode Zee 
Excursie naar de Dode Zee. U gaat met de kabelbaan naar de 
Herodiaanse burcht Massada, uniek gelegen hoog boven de 
Dode Zee. 1000 Joodse mannen verdedigden in het jaar 73 de 
burcht tegen een Romeins legioen van meer dan 15.000 
soldaten. Als u weer 300 meter lager bent aangekomen kunt 
u de sensatie meemaken van het drijven in de het zoute 
water van de laagstgelegen zee ter wereld. Bij Engedi is er 
gelegenheid een wandeling te maken naar de Shulamit-
watervallen. Tenslotte rijdt u terug naar Jeruzalem. 
 
Dag 9: Terugreis naar Nederland 
Ochtend evt. nog vrij te besteden. U kunt hier een wandeling 
over de Stadsmuur doen. Rond middaguur transfer naar de 
luchthaven en terugvlucht naar Amsterdam  
 
Wat kost de reis? 
De prijs voor deze reis, inclusief vliegreis, hotels, alle 
maaltijden, excursie-e entreegelden, fooienbedrag is  
€ 2100. (bij 25-30 aanmeldingen) 
 
Niet inbegrepen zijn: 
• 1 - persoonskamertoeslag € 590. 
• Reisverzekering 
• Annuleringsverzekering 
• Bijdrage SGR (€ 5,- p.p.) en Calamiteitenfonds 
• Lunches op heen- en terugreis en op zondag. 

 
Belangstellende kunnen zich opgeven via Email: 
info@ebgu.nl  | Telefoon/ Whatsapp 06-54738139  
U ontvangt dan een aanmeldingsformulier. 

MORAVIAN TRIP TO ISRAËL 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
EBGUtrecht goes to Israël 
van 8 -16 november 2023 

 



EBG Utrecht organiseert in november 2023 een reis naar 
Israël. 
Israël het land waar de Bijbelse verhalen tot leven komen. 
Israël, klein en fascinerend met een rijke diversiteit aan 
cultuur en natuur. Van het groene, heuvelachtige Galilea in 
het noorden tot de ruige, droge Negev woestijn in het zuiden. 
Maar het oude Jeruzalem mag niet ontbreken, boordevol 
historie maar bruisend tegelijk. En wat te denken van drijven 
op de Dode Zee, het laagste punt ter wereld? Israël, het land 
waar de Bijbel tot leven komt.  
 
Hoe ziet het programma eruit? 
 
Dag 1: Amsterdam – Tel Aviv 
’s Middags vertrekken we via Istanbul naar Israël. 
 
Dag 2: Meer van Tiberias 
U maakt een mooie boottocht op het Meer van Galilea en 
vervolgens gaat u met de bus naar de Berg van de 
Zaligsprekingen, de plek waar Jezus zijn beroemde Bergrede 
heeft uitgesproken. U wandelt verder naar Tabcha.  
Ook bezoekt u nog de resten van het dorp Kapernaum, met 
het huis van Petrus en de Synagoge. 
 
Dag 3: Dagtocht naar het Noorden 
U rijdt van Tiberias naar het hooggelegen Tsfat, een 
schilderachtig bergdorp waar veel kunstenaars en orthodoxe 
Joden zich hebben gevestigd. U bezoekt een Synagoge en de 
kunstenaarswijk. Na het bezoek aan Tsfat maakt u een rondrit 
over de Golan hoogvlakte en gaat u naar Gamla, het Massada 
van het Noorden. 

Dag 4: Tiberias - Jeruzalem 
In Nazaret gaat u naar de grote Basiliek van de Aankondiging. 
Maria ontving er de boodschap van de komst van Jezus. 
Daarna rijdt u door de Jordaanvallei zuidwaarts.  
U bezoekt de doopplaats aan de Jordaan, Qasr el Yahud. 
Daarna rijdt u naar Betlehem voor bezoek aan Geboortekerk 
en Herdersvelden. Tenslotte door naar Jeruzalem. 
 
Dag 5: Jeruzalem  
Het is zondag. Wij bezoeken een Kerkdienst. Verder vrij.  
Wie wil kan met de tram naar Yad Vashem. 
 
Dag 6: Oude Stad 
’s Morgens brengt de bus u naar de Klaagmuur en maakt u 
daar de Bar Mitswa-viering mee. Vervolgens maakt u een 
korte wandeling door de Nieuwe Joodse wijk in de Oude stad: 
de Cardo, het Cenakulum, het Graf van David. ’s Middags 
naar Ramallah. Daar bezoekt u Star Mountain, een tehuis 
voor gehandicapte kinderen, een project van het ZZg (Zeister 
Zendingsgenootschap) 
 
Dag 7: Oude Stad 
U start op de Olijfberg. Vanaf de Olijfberg heeft u een 
schitterend uitzicht over de stad. U wandelt via Dominus 
Flevit naar de Tuin van Gethsemané. Via de Leeuwenpoort 
loopt u langs Bethesda, St. Anna en wandelt u over de Via 
Dolorosa. U wandelt tot aan de Heilig Grafkerk. Tenslotte 
bezoek aan de Graftuin. 
 
 
 


