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Israël en Jordanië - er lijken werelden tussen te liggen maar toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Deze 10-daagse studiereis wil ons de ogen openen voor het verleden en heden van een regio die 
als de culturele bakermat van het Avondland geldt. Woestijnen, wind en water. Oude stenen en Bijbelse 
plaatsen met hun verhaal; maar vooral Jeruzalem – de stad waar zich wereldgeschiedenis afspeelde – 
vormen het raamwerk om de geheimen van de wereld van de Bijbel te kunnen ontdekken. Bijbelse verhalen 
willen tot leven komen.  
Deze Premium reis biedt een verrassend programma met diverse highlights. Wij beperken ons hierbij tot 
het wezenlijke, het authentieke. In twaalf dagen reizen wij door twee indrukwekkende landen en ervaren 
tijden van inspanning en bezinning maar vooral de verfrissende momenten als een nieuwe wereld voor ons 
open mag gaan. 
 
 

Dag 1 
vrijdag  

16 oktober 

Amsterdam | Tel Aviv | Negev  

Wij vertrekken om 11:25 uur vanaf Schiphol met een rechtstreekse vlucht van en zullen 
rond 16:55 uur in Tel Aviv aankomen. In onze comfortabele touringcar rijden wij ca. 1 ½ uur richting 
zuiden naar de Negev woestijn. Het hotel Iris in Jeroham verwacht ons daar met een warme maaltijd.  

Dag 2 
zaterdag  

17 oktober 

Woestijnwandeling | Sede Boqer | En Avdat | Ramon Krater | Aqaba  

Na een uitgebreid ontbijt beginnen wij aan onze eerste 
woestijntocht vlakbij Sede Boqer. Dit is een uitzonderlijk 
mooi natuurmonument, waar David Ben Gurion, de 
eerste premier van Israël, na zijn aftreden met zijn 
vrouw Paula woonde. Eerst lopen wij ca. 1 ½ uur door 
Wadi Havarim om de woestijn in al haar facetten te 
ervaren. Dan neemt de bus ons een klein stukje mee 
naar En Avdat waar wij letterlijk in een andere wereld 

stappen: een 
onverwachte 
waterbron midden 
in de Canyon-
achtige woestijn.  
 
We vervolgen onze reis nog verder naar het zuiden en komen langs 
de Ramon Krater. Deze 40 km brede erosiekrater kenmerkt zich door 
weerbarstige 
rotsformaties, 
zwarte vulkaan-
stenen en heuvels 
in rood, geel en 
bruintinten.  

 
Onze eindbestemming op deze dag is Aqaba in 
Jordanië. Wij hopen daar ergens in de late middag aan 
te komen zodat, wie dat wil, nog een duik in de Rode 
Zee kan nemen. Ons hotel voor deze nacht, het 
Intercontinental, biedt namelijk directe toegang tot het 
hoteleigen strand. 
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Dag 3  
zondag  

18 oktober 

Aqaba | Wadi Rum  

Deze dag kunnen wij relaxed beginnen met evt. nog een zwemrondje in de pool van het hotel of in de 
Rode Zee. Vanuit Aqaba rijden wij binnen ¾ uur door naar het natuurschone Wadi Rum dat opgenomen is 

in de werelderdfgoedlijst van UNESCO. We ver-
ruilen de bus voor jeeps om ca. twee uur lang een 
onvergetelijke tour door een sprookjesachtig 
landschap te maken. Opvallend zijn de Canyon’s 
en de diversiteit aan kleuren, de prachtige rotsen 
en zandvlakten.  
 
Wij overnachten midden in de woestijn in het luxe 
Aisha Camp in 2 persoonstenten met goede bedden 
en eigen sanitair. In de avond worden wij verwend 
met een heerlijke bedoeïenenmaaltijd. Wij sluiten 
de dag af met een korte kerkdienst rondom het 
kampvuur. 
 

Dag 4  
maandag  

19 oktober 

Petra  

Petra behoort tot de grootste archeologische kunstschatten 
van Jordanië en staat ook op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Onvergetelijk zijn de uit de rots gegraven 
monumenten die tot de ‘Zeven nieuwe wereldwonderen’ 
worden gerekend. In de tijd van het Oude Testament werd 
dit rotsachtige land Edom genoemd. Rond 400 v. Chr. 
vestigden de Nabateeër een gigantisch handelsimperium 
met Petra als hoofdstad. De verborgen ligging van Petra 
tussen bijna ontoegankelijke rotswanden en een geniale 
watervoorziening, beschermden eeuwenlang de stad en 
haar rijkdommen. Petra is slechts toegankelijk via een smal 
bergpad vanuit het noordwesten of vanuit het oosten door 
een 1,5 km lange en tot 200 m diepe rotskloof, de Siq, die op 

de smalste plaats slechts 
2 m breed is.  
 
Tijdens onze wandeling 
door deze antieke 
Hanzestad zullen we 
misschien de woorden 
van de profeet Obadja 
beter begrijpen die hij 
tegen de zelfverzekerde 
Edomieter sprak: ‘Door je hoogmoed heb je je laten verleiden: hoog woon je, 
hoog in de rotskloven, daar heb je je huis gebouwd, en je denkt: Wie haalt mij 
naar beneden?’  
 
Na deze indrukwekkende dag verwacht ons het hotel Tetra Tree of 
Petra Moon in Petra.  
Op de volgende dag willen wij de uitgravingen van Sodom bezoeken. 
Daarom zal Dr. Gugler op deze avond voor geïnteresseerden een korte 
archeologische inleiding houden. 
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Dag 5  
dinsdag  

20 oktober 

Petra | Wadi Al Haza | Sodom | Nebo | Madaba 

Vandaag rijden wij door het Bijbelse land Moab 
op de oeroude ‘Koningenweg’ noordwaarts naar 
Wadi Al Haza, gelegen op 285 meter onder 
zeeniveau. De zon komt door de bergen steeds 
minder goed door en als je beneden komt wordt 
het landschap ineens smal en groen. Wij maken 
een mooie wandeling in het rivierbed door 
aangenaam warm water. Een bijzondere 
ervaring. Wie het wat rustiger aan wil doen rust 
lekker uit aan het begin van de Canyon. Deze 
Wadi kun je gerust een schitterend natuur-
wonder in de woestijn noemen.   

 
Na deze verfrissing verwacht ons in de Jordaan-
vallei de indrukwekkende ruïneheuvel Tall el 
Hammam. Recente uitgravingen maken het zeer 
waarschijnlijk dat het om de beruchte stad Sodom 
gaat. De gesmolten stenen van Tall el Hammam 
vertellen op hun manier het Bijbelse verhaal over 
Lot en de stad die door vuur uit de hemel is onder-
gegaan (Genesis 19). Het is opvallend hoe exact de 
Bijbelse gegevens over Sodom passen bij de 
opgravingen van deze plaats.  
Als laatste highlight op deze dag verwacht ons de 

berg Nebo. Vanuit deze berg mocht Mozes het beloofde land zien (Deut. 34). Ook wij kunnen vanaf deze 
plek genieten van een prachtig uitzicht over de Jordaan, de Dode Zee en het land Israël. 
Aan het einde van deze dag worden wij verwacht in het hotel Mozaiek in Madaba. Deze stad is bekend 
geworden door de vondst van een oeroude mozaïekkaart van Israël.  
 

Dag 6 
woensdag  
21 oktober 

Madaba | Grensovergang | En Gedi | Masada | Dode Zee | Jeruzalem  

Vandaag verlaten wij Jordanië en rijden langs de Dode Zee naar de oase En Gedi. Hoe ooit koning David 
voor Saul naar En Gedi vluchtte en het daar tot een ontroerende bejegening in een spelonk kwam 
(1 Samuel 24), begrijp je na een bezoek aan deze plek stukken beter. 
Wij rijden een kort stuk verder naar de rotsvesting Masada, het indrukwekkende buitenverblijf van 
Herodes de Grote. Masada is één van de meest bezochte en meest spannende plaatsen in Israël. Het vertelt 
een verhaal van volharding en kracht, geloof en overgave en een tragisch einde. De kabelbaan brengt ons 
naar boven en naar beneden. Geniet van het prachtige uitzicht!  

 

Voordat wij doorreizen naar Jeruzalem, krijgen wij de gelegenheid om ons te laten drijven op de Dode 
Zee. De komende drie nachten logeren wij in het Prima Kings hotel of het Dan Boutique hotel in Jeruzalem, 
beide op loopafstand tot het tempelplein.  
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Dag 7 

donderdag  
22 oktober 

Jeruzalem: Tempelberg | Davidson Center | City of David | Hizkiatunnel | Night Light Show | Israëlmuseum 

Na het ontbijt verkennen wij een gedeelte van het oude Jeruzalem. Wij beginnen op de tempelberg – een 
plaats waar zich wereldgeschiedenis heeft afgespeeld. Sinds een aantal jaren is het mogelijk vanaf het 

plein bij de Klaagmuur via de Koteltunnel af te dalen 
naar het straatniveau van Jeruzalem zoals dit 2000 jaar 
geleden was. De ont-
zagwekkende grootte 
van de tempel uit de 
dagen van Jezus is 
daar net zo goed te 
herkennen als aan de 
monumentaal-trap 
vlakbij de zuidmuur. 
Als er een plek in 

Israël bestaat waarvan men met zekerheid kan zeggen dat Jezus of de 
apostelen daar hebben gelopen, dan is het deze 60 meter brede trap die 
vandaag via het Davidson Center te bereiken is. De dramatische 
geschiedenis rond de verwoesting van de tempel in 70 n. Chr. is nergens 
anders zo opvallend aanwezig. Vlakbij ligt het onlangs uitgegraven 
paleis van koning David: de City of David. Wanneer je bij de steile 
helling vanaf het paleis naar beneden kijkt, begrijp je heel goed hoe David een kijkje kon nemen in de 
‘badkamer van Bathseba’ – met alle gevolgen van dien.  

Een aparte belevenis is het om in de ca. 500 m lange tunnel te lopen die 
koning Hizkia 705 v. Chr. liet uithakken. Voor wie geen natte voeten wil 
krijgen, is er uiteraard ook een droge weg naar buiten. De rest van de 
middag is vrij en kunt u zelf invullen maar voor geïnteresseerden bestaat de 
mogelijkheid het Israëlmuseum te bezoeken waar de meest belangrijke 
archeologische vondsten te bewonderen zijn. De beroemde Qumran-
schriftrollen zijn ongetwijfeld het hoogtepunt in dit museum. Ook is daar 
een model van Jeruzalem in de dagen van Jezus te zien. Veel verhalen van 
het Nieuwe Testament laten zich aan de hand van dit model beter begrijpen 
omdat je de gang van zaken voor letterlijk ogen hebt.  
’s Avonds bestaat de mogelijkheid om te ontspannen bij een spectaculaire 
open lucht ‘Night Light Show’ in het midden van het Tower of David 
museum. Deze kleurrijke muzikale presentatie gaat over de geschiedenis 
van Jeruzalem of over het leven van koning David (wisselend programma). 

  
 

Dag 8 
vrijdag  

23 oktober 

Yad Vashem | Olijfberg | Gethsemane | Bethesda | Heilig Grafkerk  

Wij beginnen de dag in Yad Vashem, het gedachteniscentrum van de Holocaust. Het ontstaan van de 
huidige staat Israël is onlosmakelijk verbonden met de verschrikkelijke geschiedenis van de jaren ’30 en 
’40 van de 20ste eeuw. Een plaats die je zult raken.   

In de middag wandelen wij in alle rust vanaf de Olijfberg naar 
Gethsemane. Op onze weg richting Heilig Grafkerk zullen we de 
overblijfselen zien van het bad Bethesda waar Jezus een verlamde 
genas (Joh. 5). Met waarschijnlijk gemengde gevoelens betreden wij 
iets later de Heilig Grafkerk waar ooit het uit de rots gehouwen graf 
van Jezus lag. Wat dáár is gebeurd, is ongelofelijk! Hoe diepzinnig en 
eenvoudig zijn hierbij de woorden van de engel: ‘Hij is niet hier. Hij is 
opgestaan’ (Markus 16:6).  

De sabbat begint met het vallen van de nacht. In ons hotel zullen wij van een sabbatmaaltijd genieten. 
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Dag 9  

zaterdag  
24 oktober 

Jeruzalem | Boottocht | Berg der Zaligsprekingen | Kafernaum | Tiberias 
Wij verlaten vandaag Jeruzalem met als bestemming Galilea. Er wacht 
een bijzondere ervaring op ons: een boottocht op het Meer van Galilea. 
Op de boot lezen wij het tot de verbeelding sprekende verhaal van 
Markus 4:35-41.  
Wij rijden daarna een kort stukje verder naar de zogenaamde ‘Berg der 
Zaligsprekingen’, de plaats waar Jezus volgens de traditie zijn Bergrede 
hield. Van daar uit hebben wij een prachtig uitzicht op het meer.  

Wij wandelen over de velden naar beneden waar ons 
de bus verwacht en ons een klein stuk verderop naar 
Kafernaum brengt. 
In deze stad heeft Jezus langere tijd gewoond (Mat. 9:1) 
in de synagoge gepreekt en vele wonderen verricht. De 
ruïne van deze synagoge nodigt uit om over Jezus’ 
woorden in Mat. 11:23 na te denken.  
Ons hotel Leonardo in Tiberias ligt direct aan het meer 
Genezaret. Een mooie plek om nog wat te zwemmen of 
gewoon te ontspannen. 
 

 
 

Dag 10 
zondag  

25 oktober 

Tiberias | Ben Gurion | Amsterdam 
Op onze laatste dag kunnen wij het nog een keer rustig aan doen. Het is mooi om onze reis met een korte 
zondagse kerkdienst onder de vrije hemel af te sluiten voordat ons de bus naar het vliegveld brengt.  

 

Ook terug vliegen wij met een rechtstreekse vlucht en hopen om 20:00 op Schiphol te landen. 
De veelvuldige indrukken van deze bijzondere reis waar Bijbelse geschiedenis tot leven gekomen is zullen 
ons nog lange tijd begeleiden.  
 
 

Programma onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Hotels zijn aangevraagd. 
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KOSTEN: De prijs voor deze complete 10-daagse studiereis bedraagt € 2286,- 

 De prijs is zodanig berekend dat u tijdens de reis nauwelijks extra kosten moet maken omdat o.a. alle 
maaltijden en verplichte fooien inbegrepen zijn. Tijdens de maaltijden krijgt u meestal gratis drinkwater 
aangeboden. Alle andere drankjes zijn niet inbegrepen.  

 

 Deze prijs is berekend op basis van het maximaal aantal van 23 deelnemers.  
Vanaf 18 deelnemers zal de reis doorgang vinden.  

 Reizigers die zich alleen aanmelden kunnen (in goed overleg) op een kamer ingedeeld worden met een 
andere individuele reiziger. Als er geen kamergenoot gevonden kan worden, moet er helaas een één-
persoonskamertoeslag van € 392,- betaald worden. 

 In verband met het reserveren van de vliegtickets graag z.s.m. opgeven. 

 

INBEGREPEN:  Rechtstreekse vlucht Amsterdam-Tel Aviv v.v. per lijndienst van . 

 1 stuk handbagage (8 kg), 1 stuk ruimbagage (23 kg). 

 Luchthavenbelasting. 

 Transfer luchthavens – hotel. 

 5 overnachtingen in goede tot zeer goede Joodse 4* hotels in Israël op basis van halfpension. 

2 overnachtingen in middenklasse hotels in Jordanië op basis van halfpension. 

1 overnachting in een hotel luxere klasse in Jordanië op basis van halfpension. 

1 overnachting in het Wadi Rum Night Luxury Camp in Jordanië op basis van halfpension. 

 Lunches vanaf dag 2 t/m dag 10 (dag 1 en 10 maaltijd in vliegtuig). 

 Drinkwater in de bus. 

 Verblijf in tweepersoonskamers met eigen bad/douche. Op verzoek is het mogelijk om 

familiekamers voor meerdere personen te kunnen aanvragen.  

 Vervoer per comfortabele touringcar met airconditioning tijdens de excursiedagen. 

 Alle excursies zoals in het programma beschreven. 

 Entreegelden volgens het programma. 

 Night Light Show in Jeruzalem t.w.v. ca. € 14. 

 Nederlands sprekende gids tijdens de excursiedagen. 

 Verplichte fooien voor de gidsen en de buschauffeurs t.w.v. € 70 p.p. 

 Visum voor Jordanië  

 Exit belasting Israël en exit belasting Jordanië t.w.v. ca. € 38 p.p. 

 Informatiebijeenkomst in Putten (eind augustus/begin september 2020). 

  

NIET INBEGREPEN:  Eén-persoonskamertoeslag € 392,-. 

 Evt. reis- en annuleringsverzekering. 

 Transfer naar Schiphol en terug. 

 Drankjes bij de maaltijden.  

 Eventuele kamer-upgrade. 
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INFORMATIE 

Voor wie is de reis interessant? 
Israël en Jordanië zijn landen vol van Bijbelse geschiedenis. Iedereen die gefundeerde archeologisch 
Bijbelse Informatie zonder verveling waardeert is op de juiste plek. Voorkennis of een kerkelijk achter-
grond is niet noodzakelijk. Ook iedereen die gewoon van de schoonheid van deze landen wil genieten zal 
zich op zijn/haar gemak voelen. Wij beginnen de dag met lezen van een kort stukje uit de Bijbel en gebed 
in de bus. Iedereen die hiervoor respect kan opbrengen is van harte welkom.  

Welke kosten komen er nog bij? 
Israël en Jordanië zijn helaas geen goedkope landen. In Israël zijn de kosten voor maaltijden over het 
algemeen veel hoger dan in Nederland. Om niet voor verrassingen te komen staan hebben wij een zo 
compleet mogelijk pakket samengesteld waarin alle maaltijden opgenomen zijn. Drinkwater staat tijdens 
de maaltijden in Israël ter beschikking en ook in de bus beschikken wij over gratis drinkwater. Op de 
eerste en de laatste dag krijgen wij in het vliegtuig een maaltijd en op de eerste avond in Israël een warme 
avondmaaltijd. 

Hoe veilig zijn deze landen?  
Israël en Jordanië zijn prachtige landen welke op dit moment als redelijk veilig beschouwd kunnen 
worden. Beide landen doen er alles aan om het toerisme te beveiligen. 
Uiteraard houden wij ons aan de veiligheidsadviezen van Buitenlandse zaken. 

Hoe groot zal de groep zijn? 
In Israël en Jordanië ontmoeten wij regelmatig buitengewoon grote reisgroepen. De groepsgrootte heeft 
een grote invloed op de prijs van een reis maar helaas ook op de kwaliteit hiervan. Wij hebben daarom 
besloten dat het maximale aantal deelnemers 23 personen betreft. Vanaf 18 personen gaat de reis door. 

Hoe fit moet ik zijn om mee te kunnen? 
Over het algemeen is er een normale conditie en gezondheid voldoende. Iedere deelnemer moet echter in 
staat zijn om het dagprogramma aan te kunnen. Eind oktober zijn de temperaturen in beide landen 
aangenaam zomers. In geval van twijfel graag contact met ons opnemen. Aangeraden wordt het om een 
reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen verzekeraar. 

Ik heb geen ervaring met groepsreizen. Wat wordt van mij verwacht? 
Uiteraard is het belangrijk dat wij ons tijdens de rondreis aan de afgesproken tijden houden. Ieder te laat 
komen heeft immers invloed op de rest van de groep. 
Over het algemeen hebben wij in de avonduren geen structurele bijeenkomsten gepland. Iedereen is na 
het dagprogramma vrij om de avond zelf te kunnen invullen. Onze ervaring is het echter dat de avonden 
vaak gezellig uitklinken.  
Tijdens de informatie en kennismakingsavond vooraf aan de reis is er de gelegenheid om alvast kennis te 
kunnen maken met de rest van de groep. 

Hoe gaat het verder na de aanmelding? 
Wij werken samen met Middenoostenreizen. Deze organisatie regelt o.a. de financiën. Graag de 
aanmelding naar ons opsturen of mailen. Wij leiden deze verder naar Middenoostenreizen. Daarna zal 
er een aanbetaling gevraagd worden.  
Middenoostenreizen is vanaf 1 januari 2020 aangesloten bij het garantiefonds. 

 
Ergens in de zomermaanden ontvangt u een uitnodiging voor de informatieavond in Putten welke eind 
augustus of begin september plaats zal vinden. 
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Mogen wij ons voorstellen?  
  

In het dagelijkse leven ben 
ik met veel plezier als 
gemeentepredikant 
verbonden aan de 
protestantse Andreaskerk 
(PKN) in Putten; daarnaast 
werk ik als universitair 
docent Oude Testa-
ment. Ik houd ervan om de soms verborgen 
wereld van de Bijbelse archeologie op een 
boeiende manier begrijpelijk en toegankelijk te 
maken. In Israël maar ook in Jordanië is er 
letterlijk alle ruimte om deze oude geheimen te 
ontdekken en te beleven.  

Dr. Werner Gugler 

Mijn liefde voor het Midden-
Oosten is oud. Vele keren heb 
ik samen met Werner Israël en 
Jordanië bezocht. Omdat wij 
steeds opnieuw onder de 
indruk zijn van de schoonheid 
van deze landen en de oeroude 
geschiedenis vinden wij het fijn 

om tijdens groepsreizen dit enthousiasme ook aan 
anderen over te brengen. Het is voor mij elke keer weer 
belangrijk dat de reizen zorgvuldig gepland zijn en dat 
elke deelnemer zich op zijn/haar gemak kan voelen. Ik 
werk daarnaast als onderzoeker bij Veilig Thuis 
Flevoland. 

Hanna D. Gugler-Ruopp 

 

 

Contact:  

0341 - 363629  
h.gugler@filternet.nl 

  

mailto:h.gugler@filternet.nl
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AANMELDINGSFORMULIER  
ISRAËL-JORDANIË REIS 16 t/m 25 oktober 2020 

 

onder leiding van dr. Werner Gugler & Hanna Gugler-Ruopp in samenwerking met MIDDENOOSTENREIZEN 
 

 
GEGEVENS DEELNEMER  

Naam en voorletter (volgens paspoort):  M / V 

Eerste officiële voornaam in paspoort (voluit): 

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoon:  e-mailadres:  

Geboortedatum:  Geboorteplaats: 

Nationaliteit:  

Paspoortnummer:  Verloopdatum paspoort: 

  

 

Ik wens te boeken:  ⃝ 2-persoonskamer  ⃝ 1-persoonskamer 

 € 2286,- p.p. plus toeslag € 392,- 

 

Ik wens mijn kamer te delen met: …………………………………………………………………. 

 

Naam en telefoonnummer achterblijvers: ………………………………………………………… 

 
Eventuele wensen: …………………………………………………………………………………. 
 
  
Datum: …………………………… Handtekening: ……………………………………. 

 
 
Deze boeking valt onder de reis- en boekingsvoorwaarden van MIDDENOOSTENREIZEN (Lange Putstraat 8, 
5211 KN ’s-Hertogenbosch). Onder www.middenoostenreizen.com/algemene-voorwaarden kunt U deze 
voorwaarden downloaden of bij ons opvragen. 
Voor een aanmelding is het noodzakelijk dat u een kopie van uw paspoort meestuurt. Uw paspoort dient bij ver-
trek nog 6 maanden geldig te zijn.  
 
U kunt dit formulier opsturen naar of inleveren bij: H. Gugler-Ruopp 

Voorthuizerstraat 65 
3881 SC Putten 

tel.: 0341-363629 
e-mail: h.gugler@filternet.nl  

   

http://www.middenoostenreizen.com/algemene-voorwaarden
mailto:h.gugler@filternet.nl
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