Unieke Zevendaagse Israel studie- en ontdekkingsreis
Thema psalm 87 en 126
“ieder is daar geboren’ en ‘keer ons lot als beken in de Negev’

Een gemeenschappelijk project van de DutchFarm in de Negev en Studiehuis
Reshiet in het Harteland, Samaria,
van dinsdag 8 november t/m maandag 14 november.
‘overdag vliegen’

€985,
All-in en meer in Hollands-Israelische huiselijske sfeer
Langer verblijf mogelijk
Dinsdag 8 november: vliegen van 13.30-19.00
U wordt opgehaald door Uzi Manor en hij brengt u in circa 1 uur naar Sde Zvi. Korte kennismaking,
Israelische gastvrijheid, gezelligheid, lekker eten, drinken en relaxen.
Woensdag 9 november: na ontbijt, enige bomen planten en indien u wilt een uurtje olijven plukken.
Trip naar de Dode Zee en in de avond barbecueën en Israelische muziekavond.
Donderdag 10 november: na het ontbijt naar Sderot (stadje bij de Gazagrens) en een ontmoeting met
de soldaten bij de Egyptische-Israelische grens. Maaltijd in de Marokkaans-Joodse Negev stad
Netivot, in de avond een gesprek over de plaats van Israel, eretz Yisrael, vandaag de dag in deze
wereld.
Vrijdag 11 november: na ontbijt inpakken en op weg naar Studiehuis Reshiet in Na’aleh. Lunch en
daarna naar Jeruzalem. Oude Stad, wandeling over de stadsmuren en bezoek (oud Nederlander) Zvi
Eyal, begin shabat meemaken bij de Klaagmuur en kabalat shabat, feestelijke shabat maaltijd en uitleg
in Na’aleh bij Fam. Strijker.
Shabat  שבת: eerst rustig aan… opstaan en ontbijten en daarna huiselijke shabatdienst en een paar
mooie en toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws, tocht naar het oude Modieen van de
Makkabeeen in het Ben Shemeshwoud en ontspanning.
Zondag 13 november: ontbijt en Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse Taal, bezoek Peduel, ook wel het
balkon van Israel genoemd met een schitterend uitzicht. Bezoek Bijbels Shiloh en Bethel en als er
interesse is en voldoende tijd de Israelische canyon Azrieli in Modieen en daarna een afsluitende
feestelijke avondmaaltijd.
Maandag 14 november: ontbijt, ‘inpakken en wegwezen’  tegen 9.30
De terugvlucht naar Schiphol is van 12.40 tot 16.50.
In november is het doorgaans nog heerlijk aangenaam weer (18-24 graden) maar een regenbui is niet
uitgesloten. Wij informeren u tijdig! Warme kleding meenemen voor de avond is raadzaam.
Max. 6 personen. Direkte vluchten met Transavia.
Overnachtingen op basis van twee pers. kamers. Zwembad (4x2x1), jakuzi aanwezig.
De prijs is inclusief de vlucht, maaltijden, studies, bezoeken en inclusief 10 kilo handbaggage. Wilt u
meer kilo’s meenemen dan moeten wij dat aan u doorbereken. Tijdens de vlucht krijgt u geen maaltijd,
maar u kunt zelf wel iets meenemen of aanschaffen. Bij aankomst is er een maaltijd in de
DutchFarm. Excl. Reis-en annuleringsverzekeringen. Handdoeken hoeft u niet mee te nemen.
Dit aanbod is beperkt geldig en o.v.v. voldoende deelnemers.
Wij kunnen ook voor u reisjes op maat maken: kom bv met een deel van uw familie en vier een
gelegenheid in Israel…..
Ook in 2017 organiseren wij soortgelijke reizen.

info@studiehuisreshiet.nl tel: 00972 54 8858281

