
‘Israël staat al jarenlang bovenaan mijn lijstje van koor- en muziekreizen. Ik vind het dan ook fantas-
tisch dat het nu werkelijkheid gaat worden. Een reis voor zang- en muziekliefhebbers, met concerten 
op aansprekende locaties en excursies naar de mooiste bijbelse plaatsen. Van 13 t/m 20 februari 2017.’

KOOR- EN MUZIEKREIS MET
MARTIN MANS 

Volledig 
verzorgde reis

Concerten op de  
mooiste locaties
Excursies naar  

bijbelse plaatsen
• • •



Deze reis wordt volledig verzorgd 
door Isropa! Ga mee als zanger 
in het grote mannenkoor of als 
muziekliefhebber. Samen naar het 
mooie Israël! Voor de zangers van 
De Gouwestem, ZIM en Noord-West 
Veluwe zijn geen extra repetities 
nodig. Zangers die niet bij deze koren 
zingen zijn ook welkom. Ze kunnen 
dan 5 repetities bijwonen bij één van 
deze koren.’

DAG 1   l  MAANDAG 13 FEBRUARI 2017:   
 Amsterdam- Tel Aviv - Tiberias
Vliegreis vanuit  Amsterdam (eventueel met een overstap) 
naar Tel Aviv. Samen met uw gids rijdt u naar het hotel  in 
Tiberias. Diner (of koude schotel) en overnachting  in uw 
hotel in Tiberias

DAG 2   l  DINSDAG 14 FEBRUARI 2017:  
 Tiberias  
U begint de dag met een boottocht over het meer van  
Tiberias. Aansluitend laat de gids u de synagoge van  
Capernaum en het  kerkje van Tabgha zien. Indrukwekkend 
is de rust op en rondom de Berg der Zaligsprekingen, de 
plaats waar Jezus de Bergrede uitsprak. Bij dit kerkje is er 
vandaag tijd vrijgemaakt om samen te zingen. Aansluitend 
brengt u een bezoek aan de doopplaats Yardeniet en rijdt u 
naar de Golan, waar u het natuurreservaat Banias bezoekt. 
Diner en overnachting in Tiberias

DAG 3   l  WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017:            
 Tiberias - Jeruzalem
Dwars door de heuvels van Galilea rijdt u naar Nazareth  
Village. In dit openluchtmuseum  krijgt u een indruk van 
het leven in Galilea in de tijd van Jezus. U rijdt naar de op-
gravingsheuvel van Megiddo; archeologen hebben hier een 
aantal van de 21 woonlagen blootgelegd en vonden daarbij 
o.a. de stallen van Salomo. Haifa is de derde stad van Israël. 
Vanaf de Carmelberg heeft u een prachtig uitzicht op deze 
haven- en handelsstad. Een prachtige locatie om vandaag 
samen te zingen! De laatste stop onderweg  is Caesarea, 
waar u de burcht, het theater en de aquaducten uit de  
Romeinse tijd bezoekt en waar u samen zult zingen.  
Diner en overnachting in Jeruzalem

DAG 4   l  DONDERDAG 16 FEBRUARI 2017:        
 Jeruzalem Oude Stad
Vandaag brengt u een bezoek aan de Oude Stad van  
Jeruzalem. Onder aan de Olijfberg ligt de Hof van Gethsema-
ne. Hiervandaan loopt u door de Leeuwenpoort de Oude Stad 
binnen. U bezoekt het bad van Bethesda en wandelt over de 
Via Dolorosa, de Lijdensweg, naar de Grafkerk. Onderweg 
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ziet u de diverse staties, waaronder het Lithostrotos met 
de Ecco Homokapel in het klooster van de zusters van 
Zion. Via de sukh, de oriëntaalse bazaar, komt u bij de 
Damascuspoort en verlaat u de Oude Stad. U heeft van-
daag een samenzang bij het St Anna kerkje en het kerkje 
van Dominus Flevit. Diner en overnachting in Jeruzalem

DAG 5   l  VRIJDAG 17 FEBRUARI 2017:  
 Yad Vashem-vrije middag-Klaagmuur
Vanmorgen brengt u een uitvoerig bezoek aan Yad 
Vashem,  het sobere, maar indrukwekkende monu-
ment dat herinnert aan de 6 miljoen Joodse slachtoffers 
van het nazisme. De middag heeft u ter vrije besteding.  
Vanavond begint de Shabbath; wij brengen u naar de 
Klaagmuur, waar u het begin van de Shabbath viering 
bijwoont. Diner en overnachting in Jeruzalem

DAG 6   l  ZATERDAG 18 FEBRUARI 2017:                                                           
 Jeruzalem-Dode Zee-Jeruzalem
De bus brengt u naar het laagste punt op aarde, de Dode 
Zee, gelegen op 400 meter beneden de zeespiegel. U 
maakt een stop bij Qumran, waar de Dode Zee rollen zijn 
gevonden. Aan de oever van de Dode Zee ligt de rots-
vesting Massada, waar de gids het verhaal vertelt van de 
Zeloten, die hier massaal zelfmoord pleegden om zich niet 
te hoeven overgeven aan de Romeinen. Met de kabelbaan 
bereikt u de top van de rots.Bij Ein Gedi maakt u een 
mooie wandeling. Natuurlijk is er vandaag ook gelegen-
heid te ‘zwemmen’ in de Dode Zee. Een unieke ervaring! 
Diner en overnachting in  Jeruzalem

DAG 7   l  ZONDAG 19 FEBRUARI 2017:      
 Vrije dag
Dag ter vrije besteding in Jeruzalem.  
Diner en overnachting in Jeruzalem

DAG 8   l  MAANDAG 20 FEBRUARI 2017: 
 Jeruzalem -Tel Aviv-Amsterdam
Transfer vanuit uw hotel naar Ben Gurion Airport. U  vliegt 
(eventueel met een overstap) terug naar Amsterdam. 
De programma indeling van de reis is onder voorbehoud van wijzigingen.



REISSOM 
Israëlreis   

Deze reis 
wordt uitgevoerd  
door touroperator 

NEW ISROPA te Bergen, 
aangesloten bij  
ANVR en SGR.  

Voor informatie over 
deze reis kunt u van 
maandag tot en met 

vrijdag contact  
opnemen met ons 

kantoor: 088 1900133

Deze reissom voor deze Israëlreis bedraagt  
EUR 1.285,- per persoon 

De toeslag voor het verblijf op een éénpersoonskamer  
bedraagt EUR 299,-   
 
IN DE REIS IS INBEGREPEN:
•  Vliegreis Amsterdam-Tel Aviv-Amsterdam,  

inclusief de luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen  
en bagage, (onder voorbehoud van tussentijdse  
verhogingen), 

•  Transfer bij aankomst en vertrek,
•  7 overnachtingen (13-20 februari 2017) in de hotels,  

in standaard kamers, op basis van halfpension,  
t.w. logies, ontbijt en diner,

•  Excursies op 14, 15, 16, 17 en 18 februari 2017, 
inclusief de diensten van een Nederlandssprekende  gids 
en een airconditioned bus,

•  De lunches op 14, 15, 16, 17 en 18 februari 2017,
•  Retourvervoer hotel–concertlokaties-hotel, 
•  De entreegelden gedurende de reis,
•  Twee avondconcerten gedurende de reis, 
•  De diensten van onze agent in Israël. 

IN DE REIS IS NIET INBEGREPEN:
•  Persoonlijke uitgaven voor drankjes, etc.,
•  Reis-, bagage-, ongevallen- en/of annuleringsverzekering,
•  De fooien voor de gids, chauffeur en bedienend personeel,
•  De drankjes gedurende de lunches en de diners,
•  Eventuele verhoging van de reissom wanneer de  

dollarkoers is gewijzigd in december 2016
•   Bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking  

(max. 9 op een certificaat).

Gedurende deze reis staan er twee avondconcerten  
gepland, de exacte lokaties volgen in een later stadium

Deze reissom is onder voorbehoud van de dollarkoers per eind december 2016;
de reissom is gecalculeerd op een dollarkoers van EUR 1,10


