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Oppenheim Travel
Specialist met een persoonlijke touch
Bij de voorbereiding van een reis naar een bijzondere bestemming zoals Israël of Jordanië is het
goed om de juiste adviezen te krijgen. En waar krijgt u die beter dan bij Oppenheim Travel?
Wij luisteren naar uw wensen, kennen de mooiste plekjes, de leukste hotels en weten waar u
aan moet denken. Juist die details zorgen ervoor dat uw vakantie een onvergetelijke en zorgeloze
ervaring wordt!

Waarom uw reis boeken bij Oppenheim Travel?
➜ Onze rondreizen gaan gegarandeerd door
➜ De Israël- en Israël/Jordanië-rondreizen kennen zelfs wekelijks een gegarandeerd vertrek
➜ De rondreizen zijn zeer compleet (vlucht, hotels, vervoer, gids, chauffeur en alle excursies zijn
inbegrepen!)
➜ Ruime keuze aan rondreizen, fly-drives, hotels, kibboetsim, vluchten en autohuur
➜ Dagelijks vertrek mogelijk bij de meeste fly-drives
➜ Daar waar mogelijk zijn wij zeer flexibel, u kunt makkelijk verlengen en/of het programma
aanpassen
➜ U heeft de mogelijkheid om zelf een eigen reis naar eigen wens samen te stellen
➜ Al onze medewerkers hebben jarenlange ervaring en kunnen u professioneel voorzien van
informatie en tips
➜ Lage reserveringskosten en geen “verborgen” extra kosten
Ook voor o.a. vliegtickets, autohuur, losse hotels, strandvakanties, citytrips, groepsreizen, reizen
naar Jordanië, Egypte en Marokko bent u bij Oppenheim Travel aan het juiste adres.
Wij wensen u veel plezier met het plannen en organiseren van een onvergetelijke reis!
Het Oppenheim Travel Team
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www.oppenheim.nl
Op onze website vindt u de laatste aanbiedingen en een nog groter aanbod dan u hier in de brochure aantreft. U kunt er al onze rondreizen,
fly-drives, losse hotels (met meerdere foto’s voor een beter beeld van het hotel), autohuur en nog veel meer vinden. Ook uw vragen kunt u
via de site stellen. Dus neem eens een kijkje op www.oppenheim.nl.

ANVR-Consumentenvoorwaarden
Oppenheim Travel (KvK 33127330) is aangesloten
bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge
normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit
van reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze
reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVRConsumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/
of Deel B -Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op
alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk
wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVRConsumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVRInformatiebrochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’.
De brochure bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden
andere belangrijke informatie.
De ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige informatie
(printversie) zijn te vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf
Stichting Garantiefonds Reisgelden
Oppenheim Travel (KvK 33127330) is aangesloten
bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/
garantieregeling) vallen de in dit programma gepubliceerde
reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in
dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde
reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel
onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de
plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen
voor de terugreis.
Calamiteitenfonds
Oppenheim Travel (KvK 33127330) is aangesloten
bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het
Calamiteitenfonds vallen de in deze brochure gepubliceerde
reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze
garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een
door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als
gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als
gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien
wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Duurzaam Toerisme
Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met
mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen
voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen
genieten van aantrekkelijke bestemmingen.
Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte
natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of

een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan
vakantie die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen.
En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de
duurzame ontwikkelingen op de bestemming.
Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de
vakantiebestemming wonen.
Bestrijding kinderprostitutie (ECPAT)
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van
kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met
ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van
kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl
Inentingen
Voor een reis naar Israël heeft u in principe geen vaccinaties
nodig. Voor reizen naar Jordanië zijn, wanneer u in de normale
toeristische gebieden blijft, vaccinaties niet verplicht. Enkele
inentingen worden echter wel geadviseerd. Informatie hierover
kunt u verkrijgen bij uw huisarts of de GGD.
Reisdocumenten
U dient voor al onze bestemmingen in het bezit te zijn van
een paspoort dat na terugkomst in Nederland nog minimaal
6 maanden geldig is.
LET OP: voor Israël krijgt u bij aankomst in Israël een stempel
in het paspoort. Als u, om wat voor reden dan ook, geen
stempel in uw paspoort heeft dient u ter plaatse BTW over o.a.
uw overnachtingen of autohuur te betalen. Dit kan b.v. zijn
omdat u ooit in Israël heeft gewoond en u derhalve niet als
toerist wordt erkend of omdat u liever geen Israëlisch stempel
in uw paspoort wenst.

Steraanduiding van hotels
De waardering in sterren is de classificatie die Oppenheim
Travel aan de hotels heeft gegeven. Dit wordt door ons regelmatig gecontroleerd.

Dit programma is van:
Oppenheim Travel B.V.
Nijenburg 2H
1081 GG Amsterdam
Tel 020-4042040
Fax 020-4044055
Email info@oppenheim.nl
Internet www.oppenheim.nl
Oppenheim Travel B.V. is niet verantwoordelijk voor tussentijdse wijzigingen en kennelijke fouten in deze brochure.
Niets uit deze brochure mag worden verveelvoudigd zonder
schriftelijke toestemming van Oppenheim Travel B.V.
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Luchtvaart
		 maatschappijen
El Al Israël Airlines
El Al, de officiële luchtvaartmaatschappij van Israël, vliegt u binnen 41/2 uur naar Tel Aviv
en u heeft de mogelijkheid om aansluitend door te vliegen naar Eilat. El Al vliegt daarnaast
naar vele andere bestemmingen wereldwijd.
El Al wil uw reis zo comfortabel mogelijk maken en beschikt dan ook over een moderne
vloot. De service aan boord is prima. Tijdens de vlucht krijgt u o.a. gratis drankjes en kunt
u een speelfilm zien. Bovendien heeft u keuze uit verschillende maaltijden.
El Al: geen andere luchtvaartmaatschappij kent Israël beter.
Austrian
Austrian Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij van Oostenrijk en biedt een
wereldwijd routenetwerk van 130 bestemmingen. In Midden-en Oost-Europa is het routenetwerk zeer compact: Met 58 bestemmingen is Austrian Airlines de marktleider naar
deze regio. Geniet aan boord van de Oostenrijkse gastvrijheid en de culinaire maaltijden
van de bekende Do & Co. Dankzij de gunstige geografische ligging in het hart van Europa,
is Wenen de ideale toegangspoort tussen West en Oost. Austrian Airlines is onderdeel van
de Lufthansa Group en een lid van de Star Alliance, de eerste wereldwijde alliantie van
internationale luchtvaartmaatschappijen  
KLM, Air France en SkyTeam
Het voordeel van een groot netwerk
Méér vluchten, méér bestemmingen, méér keuze. Waar u ook heen wilt in de wereld,
KLM brengt u er naartoe. Samen met Air France, waarmee KLM één luchtvaartgroep vormt, vervoeren we dit jaar 65 miljoen passagiers van A naar B. Dankzij ons
gezamenlijke netwerk bereikt u meer dan 250 bestemmingen wereldwijd en kunt u
elke dag kiezen uit ruim 2.000 dagelijkse vluchten.
SkyTeam
Nóg meer keuze heeft u met SkyTeam – de mondiale alliantie van topmaatschappijen
waarbij ook Aeroflot, Aeromexico, Alitalia, China Southern, Continental Airlines, CSA
Czech Airlines, Delta Airlines, Korean Airlines en Northwest Airlines zijn aangesloten.
SkyTeam is goed voor 15.000 dagelijkse vluchten en verwelkomt jaarlijks maar liefst
344 miljoen passagiers aan boord.
Snel en comfortabel de wereld rond
Dankzij SkyTeam komt u nagenoeg overal tegen een zeer aantrekkelijk tarief, of u nu
Economy Class of Business Class reist. Alle vluchten van SkyTeam worden bovendien
onder codesharing uitgevoerd: u hoeft uw bagage maar één keer in te checken en bij
transfers sluiten uw vluchten goed op elkaar aan. Bent u Flying Blue-deelnemer?
Dan verdient u Miles op iedere SkyTeam-vlucht. Sterker nog: ook met vluchten van
associate members Copa Airlines, Kenya Airways en Air Europa groeit uw saldo!
Met KLM, Air France en SkyTeam reist u snel en comfortabel de wereld rond.
Welkom aan boord!

Voor meer luchtvaartmaatschappijen: zie onze prijsbijlage
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Rondreizen, fly-drives
en excursies
We lke re is is vo o r u he t m e e st g e s c h i k t ?
Rondreizen
➜ A lles is gere geld. Vlucht, transfers, vervoer, verblijf en gids.
➜ W ekelijks gegarandeerd vertrek.
➜ U ziet in korte tijd veel van het land.
➜ B egeleiding door zeer professionele gids en chauffeur.
➜ N iet zoeken naar parkeerplaatsen en hotels, geen rijen bij de entrees.
Fly-drives
➜ D e vlucht, de autohuur en de hotels zijn geregeld.
➜ B ijna dagelijks gegarandeerd vertrek.
➜ U reist in uw eigen tempo.
➜ H et programma kan naar uw wensen aangepast worden.
➜ U bepaalt ze lf uw dagelijkse vertrektijd.
➜ A ls u echt iets van het land wilt zien is het goed om u van te voren in te lezen.
Excursies
➜ K orte groepsexcursie waarbij u veel z iet in korte tijd
➜ P rima in te passen in een individuele reis
➜ K an ook als verlenging op een georganiseerde reis geboekt worden

Privérondreizen met een gediplomeerd Nederlands sprekende gids/chauffeur.
Een privéreis maken met uw familie, vrienden of relaties? Dat is nu mogelijk voor minimaal 2 en maximaal 11 personen. U kunt onze
Highlights Tour als basis nemen maar natuurlijk ook een programma op maat laten samenstellen.
5
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INCLU

Rondreis Israël

SIEF

Highlights Tour, 8-daagse rondreis
Gegarandeerd vertrek, iedere zondag, vanaf twee deelnemers, onder begeleiding van een
Engels sprekende gids. Op vastgestelde data vindt deze reis plaats onder begeleiding van
een Nederlands of Nederlands/Engels sprekende gids

( z i e da t a in p rij s bi j la g e ) .

Wijzigingen van het programma zijn nadrukkelijk voorbehouden. De mogelijkheid bestaat
dat de route wordt aangepast.
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Uvda

Egypte
Eilat

Zondag, eerste dag
Amsterdam - Tel Aviv
Vliegreis van Amsterdam naar Tel Aviv
en transfer naar uw hotel in Tel Aviv voor
overnachting.
Maandag, tweede dag
Tel Aviv - Negev woestijn - Massada - Jeruzalem
U verlaat Tel Aviv zuidwaarts en rijdt langs
Beer Sheva, de hoofdstad van de Negev
woestijn en Arad over een prachtige
woestijnroute. Aangekomen bij Massada
aan de Dode Zee gaat u per kabelbaan naar
het indrukwekkende fort op de top - de
laatste vrije Joodse vesting in de strijd tegen
Rome. Vanaf de berg heeft u een fraai uitzicht over de Dode Zee. Tevens wordt u de
mogelijkheid geboden te drijven in de Dode
Zee. Door naar Jeruzalem voor overnachting.
Dinsdag, derde dag
Jeruzalem (Nieuwe Stad)
U rijdt naar de Scopusberg voor een prachtig
uitzicht over Jeruzalem, dan naar het Hof
van Getsemane en de Kerk van Alle Naties.

Hierna gaat u naar het Israëlmuseum
(Shrine of the Book), waar zich de bekende
Dode Zee rollen bevinden. Vervolgens gaat
u naar het prachtig gerenoveerde model
van Jeruzalem zoals het eruit zag in de tijd
van de Tweede Tempel. Uiteraard bezoekt u
ook Yad Vashem, het eerbetoon aan de zes
miloen Joden die zijn omgekomen tijdens
de Holocaust. In de middag rijdt u naar het
pitoreske dorpje Ein Karem, de geboorteplaats van Johannes de Doper. Terug naar
uw hotel in Jeruzalem voor overnachting.
Woensdag, vierde dag
Jeruzalem (Oude Stad) - evt. Bethlehem
(Westelijke Jordaanoever)
Via één van de poorten van de Oude Stad
wandelt u de Joodse Wijk binnen. U bezoekt
de Klaagmuur, het Tempelplein en de kleurrijke bazaar. U loopt over de Via Dolorosa,
de Kruisweg van Christus met zijn staties
tot het laatste punt, de Heilig Grafkerk.
Vervolgens rijdt u naar de Zionsberg en
bezoekt het graf van Koning David, de Zaal
van het Laatste Avondmaal en de Dormitio

rondreizen / fLy - drives

Abdij. Indien de situatie dat toelaat vertrekt
u naar Bethlehem (Westelijke Jordaanoever)
om de Geboortekerk en de Herdersvelden te
bekijken. Overnachting in Jeruzalem.
Donderdag, vijfde dag
Beit Shean – Nazareth – Galilea
U verlaat Jeruzalem en rijdt richting
het noorden, langs Jericho (Westelijke
Jordaanoever), de oudste stad ter wereld.
Door de prachtige Jordaanvallei rijdt u
naar Beit Shean met de opgravingen van
de Romeins/Byzantijnse stad Skythopolis.
Dan naar Nazareth waar u de Kerk van de
Aankondiging en de werkplaats van Jozef
bezoekt. Verder naar Safed, stad van de
Kabalah. U maakt een wandeling door de
mystieke straatjes en bezoekt een synagoge
en de mooie artiestenwijk. Dan gaat u naar
een kibboetshotel voor overnachting.
Vrijdag, zesde dag
Golan hoogvlakte – omgeving Meer van Tiberias
U rijdt naar de Golan Hoogvlakte en ziet
onderweg enkele Druzendorpen. U brengt
een bezoek aan een voormalige Syrische vesting op de hoogvlakte. Via Banias, één van
de bronnen van de Jordaan, gaat u naar de

israël

Berg der Zaligsprekingen. Daarna bezoekt u
de ruïne van een oude synagoge en het huis
van Petrus in Capernaum. Dan naar Tabgha,
bekend van de vermenigvuldiging van vissen en broden. Vervolgens rijdt u door naar
Tiberias, waar u een korte toer maakt door
het “Old center of Jewish learning”. Terug
naar de kibboets voor overnachting.
Zaterdag, zevende dag
Acco - Haifa - Tel Aviv
U reist dwars door Galilea naar de kruisvaarderstad Acco. U maakt een wandeling
door de stad, de Karavanserai en de haven.
Door naar Haifa, waar u een kort bezoek
brengt aan de Perzische tuinen van de Bahai
en een prachtig uitzicht heeft over de baai
vanaf de berg Karmel. Langs de kust rijdt u
verder naar Caesarea, wat eens de hoofdstad
van het Romeinse Judea was. U eindigt de
dag met een korte rit door Tel Aviv en het oude
Jaffa. Overnachting in uw hotel in Tel Aviv.
Zondag, achtste dag
Tel Aviv - Amsterdam
Na het ontbijt wordt u met een transfer naar
de luchthaven gebracht voor uw vlucht naar
Amsterdam.

Highlights Tour, 8 daagse rondreis van maandag t/m maandag met vrije dag op zondag.
Deze reis is tevens mogelijk als 8-daagse reis met vertrek op maandag en een vrije dag op zondag. U vliegt dan van Amsterdam naar
Tel Aviv op maandag en begint de rondreis op dinsdag. De zondag is een vrije dag en maandag vliegt u terug naar Amsterdam. U kunt
optioneel deze reis uitbreiden tot een 9-daagse reis. U overnacht dan een extra nacht in Tel Aviv en bezoekt (onder begeleiding van een
Engels sprekende gids) de Dode Zee en Massada.
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Gegarandeerd vertrek, iedere donderdag vanaf twee
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Beer Sheva

voorbehouden. De mogelijkheid bestaat dat de route wordt
aangepast.
Mitzpe Ramon

Donderdag, eerste dag
Amsterdam - Tel Aviv
Vliegreis van Amsterdam naar Tel Aviv en transfer naar uw hotel in
Tel Aviv voor overnachting.
Vrijdag, tweede dag
Jaffa - Caesarea - Megiddo - Tiberias
Op deze eerste toerdag rijdt u eerst voor een kort bezoek naar Jaffa
(Yaffo). U maakt een wandeling door de pittoreske straatjes van deze
oude vestingstad. We komen langs het huis van Simon de Leerlooier
en zien het prachtige uitzicht vanaf de heuvel.
Vervolgens gaat u noordwaards langs de kust naar Caesarea. Deze
stad werd gebouwd door Koning Herodes en was de hoofdstad van
Judea. O.a. het aquaduct en het amfitheater zijn nog te zien.
U vervolgt de reis naar Megiddo, de plaats van de Armageddon.
Op deze plaats die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat zijn meer
dan 25 lagen beschaving te vinden waardoor er een goed beeld te
zien van rijke geschiedenis van deze plek. Hierna rijdt u naar het
Tiberias voor overnachting.
Zaterdag, derde dag
Meer van Tiberias - Golan Hoogtvlakte
U maakt een sightseeing tour door de stad Tiberias. We vervolgen
de weg naar Capernaum en Tabgha, de plaats waar de vermenigvuldiging van de vissen en de broden plaatsvond. We gaan verder
naar de Berg der Zaligsprekingen, waar Jezus de bergrede uitsprak.
Dan gaan we nog noordelijker naar de Golan Hoogvlakte. Hier
hebben we schitterende uitzichten op de groene Hula vallei en de
Hermon berg. Terug naar Tiberias voor overnachting.
Zondag, vierde dag
Cana - Nazareth - Beit Shean
De rit gaat vandaag richting Jeruzalem. We komen eerst langs Cana,
de plaats waar Jezus zijn eerste wonder verrichte: het veranderen van
water in wijn. U gaat verder naar Nazareth, waar Jezus zijn kindertijd doorbracht. U bezoekt de Aankondiginskerk, de Put van Maria
en de Kerk van Jozef. Dan gaan we naar Beit Shean (Scythopolis),
één van de grootste archeologische vindplaatsen van Israël.
U vervolgt de weg via de Jordaanvallei naar Jeruzalem. Overnachting
in Jeruzalem.
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gids. Wijzigingen van het programma zijn nadrukkelijk

Maandag, vijfde dag
Petra
Dode Zee - Massada
Een vroeg begin van de dag om het laagste punt op aarde te bezoeken.
De eerste stop zal zijn bij Massada. U gaat per kabelbaan
naar het indrukUvda
wekkende fort op de top - de laatste
vrije
Joodse
vesting
in
de strijd tegen
Egypte
Rome. Vanaf de berg heeft u een fraai uitzicht over de Dode Zee. De volgende stopplaats is Qumran (Westelijke Jordaanoever), de vindplaats van
Eilat
Salam Shalom
de Dode Zee rollen. Als de tijd het toelaat wordtEilat
u tevens
de mogelijkheid
Akaba
geboden te drijven in de Dode Zee. Overnachting in Jeruzalem.
Dinsdag, zesde dag
Jeruzalem (Oude Stad incl. Oost-Jeruzalem)
De dag begint met een rit naar Mount Scopus, vanwaar u een
prachtig panoramisch uitzicht over Jeruzalem heeft. Dan gaat u naar
de Olijfberg, wederom een plaats met een prachtig uitzicht, waar
u de Hof van Gethsemane bezoekt. In de Oude Stad bezoekt u de
Klaagmuur en de plaats van de Tweede Tempel (de Tempelberg). U
loopt via de Via Dolorosa, de Kruisweg van Christus, naar Golgotha
(plaats van de kruisiging van Jezus) en de Heilig Grafkerk. Dan gaat
u naar Mount Zion, net buiten de oude stad. Hier stopt u bij het graf
van Koning David en de Zaal van het laatste Avondmaal. Terug naar
het hotel in Jeruzalem voor overnachting.
Woensdag, zevende dag
Jeruzalem (Nieuwe Stad) - evt. Bethlehem (Westelijke Jordaanoever)
U begint de dag met een bezoek aan het Holocaust museum Yad
Vashem. Dan gaat de tour naar Ein Karem, een pittoresk plaatsje
aan de zuidwestkant van Jeruzalem en geboorteplaats van Johannes
de Doper. Dan door naar het Israël Museum, waar zich een gedetailleerd schaalmodel van Jeruzalem in de tijd van de Tweede
tempel bevind. De Dode Zeerollen bevinden zich in de Shrine of
the Book, de het typerende, bijzonder gevormde gebouw. U rijdt
langs de Knesseth (Israëli’s parlementsgebouw) en de campus van de
Hebreeuwse Universiteit. Indien de situatie het toelaat gaat u nog naar
Bethlehem (Westelijke Jordaanoever) om de graftombe van Rachel en
de geboortekerk te bezoeken. Terug naar Jeruzalem voor overnachting.
Donderdag, achtste dag
Tel Aviv - Amsterdam
Na het ontbijt wordt u met een transfer naar de luchthaven gebracht
voor uw vlucht naar Amsterdam.
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Rondreis Israël inclusief Eilat
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Highlights Tour met verlenging, 15-daagse reis
Het programma van de rondreis is exact gelijk aan de
Natania

8-daagse Highlights Tour van pagina 6. U heeft echter de
mogelijkheid deze reis uit te breiden met een verblijf in Eilat.

Tel Aviv

Ben Gurion
Airport

Jaffo

Jeruzalem
Ashdod

Zondag, eerste dag t/m zaterdag, zevende dag
Highlights Tour
Programma volgens 8-daagse highlights Tour van pagina 6.

Ashkelon
Gaza

Zondag, achtste dag
Tel Aviv - Eilat
U gaat op eigen gelegenheid naar de luchthaven van Tel Aviv voor een binnenlandse
vlucht naar Eilat. Overnachting in uw hotel in Eilat.
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Maandag, negende t/m zaterdag, veertiende dag
Eilat
Dagen ter vrije besteding in Eilat. Overnachting in uw hotel in Eilat.
Zondag, vijftiende dag
Eilat – Tel Aviv – Amsterdam
Na het ontbijt vertrekt u naar luchthaven Eilat of Ovda voor een binnenlandse vlucht naar Tel Aviv. Vanuit Tel Aviv vliegt u naar Amsterdam.
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Rondreis Israël inclusief Petra (Jordanië)
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Highlights Tour met verlenging, 9-daagse reis
Het programma van de rondreis is exact gelijk aan de 8-daagse
Highlights Tour van pagina 6. U vliegt echter op dag zeven
naar Eilat, vanwaar u een prachtige excursie naar Petra maakt.
Zondag, dag 1 t/m vrijdag, dag 6
Highlights Tour: Programma volgens 8-daagse Highlights Tour van pagina 6 .
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Zaterdag, dag 7
Acco – Haifa – Tel Aviv – Eilat
Gelijk aan het programma volgens de Highlights Tour, echter gaat u na het bezoek aan
Caesarea door naar de binnenlandse luchthaven van Tel Aviv voor een korte vlucht van Tel Aviv
naar Eilat. U komt aan op de luchthaven van Eilat Stad, vanwaar u een taxi kunt nemen voor
een korte rit van de luchthaven naar uw hotel, waar u overnacht.
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Zondag, dag 8
Petra – Eilat – Tel Aviv
Na het ontbijt gaat u via de Arava grensovergang tussen Eilat en Aqaba Jordanië binnen. U rijdt
naar Petra door de bijzondere Jordaanse woestijn en het gebied bij Wadi Rum. Aangekomen
in Petra loopt u door de nauwe, diepe kloof en wordt u overweldigd door de “Treasury”, het
bekende monument, dat plotseling vanuit het niets lijkt op te duiken. Ontdek de prachtige
grafkamers, het amfitheater en vele andere monumenten die Petra rijk is. De lunch gebruikt
u in Petra, waarna u Mozes’ bron bezoekt. Vervolgens rijdt u weer naar het zuiden, waar u een
korte stadstour door Aqaba maakt, de grens weer oversteekt en naar de luchthaven van Eilat
gaat voor een vlucht van Eilat naar Tel Aviv. Overnachting in Tel Aviv.

Egypte
Eilat

Eilat

Salam Shalom

Akaba

Maandag, dag 9
Tel Aviv – Amsterdam
Na het ontbijt vertrekt u naar de luchthaven van Tel Aviv voor uw terugvlucht naar Amsterdam.
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Rondreis Israël incl.
Mysteries van de woestijn

INCLU

SIEF

Highlights Tour met verlenging, 9-daagse reis
Combineer onze populaire highlights tour Israël met een schitterende verlenging en ontdek
de veelzijdige Negev woestijn. Tijdens de ontdekking van deze onbekendere kant van het
land zult u versteld staan van de adembenemende landschappen. Stap in een woestijnwereld
waar u kennis maakt met de geschiedenis van het land, archeologie en geologie. Maar ook
de bijzondere dieren en vegetatie komen aan bod. U reist dit gedeelte met 4x4 aangedreven
terreinwagens waardoor u op plaatsen komt die u anders nooit gezien zou hebben. Kortom,
een unieke ervaring en een zeer complete en gevarieerde reis!
Maandag, eerste dag
Amsterdam - Tel Aviv - Jeruzalem
Vliegreis van Amsterdam naar Tel Aviv en transfer naar uw
hotel in Jeruzalem voor overnachting.
Dinsdag, tweede dag t/m zaterdag, zesde dag
Programma volgens de Highlights Tour van pagina 7 van
dinsdag t/m zaterdag.

HET IS TEVENS MOGELIJK DEZE MYSTERIES
VAN DE WOESTIJN REIS LOS TE BOEKEN,
ZONDER DE HIGHTLIGHTS TOUR.
Deze begint dan op zondagochtend en eindigt op maandag
aan het einde van de middag. Meer informatie vindt u in
onze prijsbijlage.

Zondag, zevende dag
Judea woestijn - Massada - Dode Zee
U rijdt naar het zuiden, door de Judea woestijn, naar de Dode
Zee. De eerste stop is bij Massada. U gaat per kabelbaan naar
het indrukwekkende fort op de top – de laatste vrije Joodse
vesting in de strijd tegen Rome. Vanaf de berg heeft u een
fraai uitzicht over de Dode Zee. Na dit bezoek gaat u naar het
strand van de Dode Zee, het laagste punt op aarde. Hier heeft
u de gelegenheid te drijven in het zoute water dat vol mineralen zit. U kunt zich insmeren met Dode Zee modder, voor
een heerlijke zachte huid. Overnachting aan de Dode Zee.
Maandag, achtste dag
Jeeptour - Ein Gedi - Tel Aviv
Met een4x4 Jeep maakt u een schitterende tocht door het
bijzondere en afwisselende rotswoestijnlandschap. U maakt
kennis met de unieke flora en fauna van dit gebied van
buitengewone schoonheid. U bezoekt het Ein Gedi natuurreservaat. Een makkelijke wandeling voert u langs deze
prachtige natuurlijke oase in de woestijn. Terug naar Tel Aviv
voor overnachting.
Dinsdag, negende dag
Tel Aviv – Amsterdam
Na het ontbijt vertrekt u naar Tel Aviv voor de terugvlucht
naar Amsterdam
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Combinatiereis Israël/Jordanië
12-daagse rondreis met de hoogtepunten van Israël en Jordanië

Israël en Jordanië, twee landen die ondanks hun verschillen ook veel met elkaar gemeen
hebben. Zowel natuur als cultuur komen tijdens deze reis uitgebreid aan bod.
Gegarandeerd vertrek, iedere zondag, ongeacht het aantal deelnemers, onder begeleiding van
een Engels sprekende gids. Op vastgestelde data vindt het programma van deze reis in Israël
plaats onder begeleiding van een Nederlands of Nederlands/Engels sprekende gids (zie data
in prijsbijlage). In Jordanië wordt de reis altijd begeleid door een Engels sprekende gids.
Wijzigingen van het programma zijn nadrukkelijk voorbehouden. De mogelijkheid bestaat dat
de route wordt aangepast, afhankelijk van de situatie ter plaatse.
Zondag, eerste dag
Amsterdam - Tel Aviv
Vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv en transfer naar uw
hotel in Tel Aviv voor overnachting.
Maandag, tweede dag t/m zaterdag zevende dag
Rondreis Israël
Programma volgens de Highlights Tour op pagina 6.
Zondag, achtste dag
Tel Aviv – Jerash – Amman
Vanuit Tel Aviv rijdt u naar de grens met Jordanië (de
Hussein Bridge of de Allenby Bridge). Na de grensformaliteiten gaat u richting Jerash. Deze stad ligt ca. 45 kilometer

ten noorden van Amman. Hier vindt u schitterende tempels,
kerken en eeuwenoude straten waar de wielafdrukken uit
de Romeinse hoogtijdagen nog te zien zijn in de originele
bestrating. Hierna rijdt u door naar Amman. U maakt een
rondrit door de hoofdstad van Jordanië en overnacht hier.
Maandag, negende dag
Amman – Petra – Amman
Na een vroeg ontbijt vertrekt u richting het zuiden naar Wadi
Mousa. Dan gaat u te paard naar de Siq (kloof), waarna u te
voet Petra bezichtigt. Deze roze-rode, geheel uit steen gehouwen stad was 300 jaar lang onvindbaar. In 1812 ontdekte een
Zwitserse reiziger het opnieuw. Laat u overweldigen door de
“Treasury” (het bekende monument) die plotseling uit het
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Deel 1
niets lijkt op te duiken en de vele andere bijzonderheden
die deze stad bezit. Hierna gaat u terug naar het dorp Wadi
Mousa en rijdt u weer naar Amman voor de overnachting.

Woensdag, elfde dag
Jeruzalem of Tel Aviv
In Jeruzalem of Tel Aviv heeft u een vrije dag, om bij te
komen van alle indrukken die u tijdens deze reis heeft opgedaan of om de stad op eigen gelegenheid verder te verkennen.
U overnacht in Jeruzalem of Tel Aviv.
Donderdag, twaalfde dag
Tel Aviv - Amsterdam
Na het ontbijt wordt u met een transfer naar de luchthaven
gebracht voor uw vlucht naar Amsterdam.
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Dit programma is onder nadrukkelijk voorbehoud
van wijzigingen.
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Dinsdag, tiende dag
Amman – Madaba – Mount Nebo – Jeruzalem
U bezoekt vandaag de stad Madaba, waar o.a. een kaart van
het Heilige Land (gemaakt uit een mozaïek van ca. 2 miljoen
stukjes steen!) te vinden is. Vanuit hier gaat u naar het 10
kilometer verderop gelegen Mount Nebo, vanwaar Mozes
het Beloofde Land zag. Het uitzicht op o.a. de Jordaanvallei,
Jericho en de Dode Zee is overweldigend. U brengt een
bezoek aan de Byzantijnse kerk met een mozaïekvloer, waarna
u verder rijdt naar de grens (Hussein Bridge of Allenby
Bridge) en doorrijdt naar uw hotel in Jeruzalem of Tel Aviv.
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Israël op wielen, fly-drives
Bij onderstaande fly-drives zijn de vlucht, hotels en autohuur geregeld. U hoeft slechts te
genieten! De genoemde routes zijn voorbeelden van de te rijden routes. U kunt desgewenst
van deze route afwijken, mits u maar op de afgesproken nachten in de juiste hotels verblijft.

Israël op wielen 1
Het midden en het noorden van Israël.
8- daagse fly-drive met hotels.
De meest populaire fly-drive in het voor- en najaar en in de zomer,
vanwege het in de winter wat koudere klimaat in het noorden.
Dag 1 Amsterdam - Tel Aviv - Netanya
Vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv. Aangekomen in Tel
Aviv staat uw huurauto klaar op de luchthaven. U rijdt naar
Netanya, dat ten noorden van Tel Aviv aan de Middellandse
Zee ligt, waar u overnacht.
Dag 2 Middellandse Zee
Vanuit Netanya kunt u bijvoorbeeld een uitstapje maken
naar de wereldstad Tel Aviv. Ga winkelen in een modern
winkelcentrum, bezoek één van de vele musea, flaneer
aan de boulevard of bekijk de oude stad Jaffa, net onder
Tel Aviv gelegen. Of blijft u misschien liever een dagje
rustig in Netanya en geniet u van een dagje aan het strand?
Overnachting in Netanya.
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Dag 3 Haifa/Acco/Nazareth/Meer van Tiberias
U rijdt verder naar het noorden van het land. De Bahai
Tempel in Haifa met de prachtige tuinen en de oude kruisvaarderstad Acco zijn zeker de moeite waard. Verder naar
het oosten heeft u de mogelijkheid om Nazareth te bezoeken. U rijdt door naar het Meer van Tiberias. Daar ligt de
stad Tiberas, waar u overnacht.
Dag 4 Galilea/Safed/Capernaum
Ontdek vandaag de prachtige natuur van het noorden van
Israël bij de bronnen van de rivier de Jordaan. Verder kunt
u een bezoek brengen aan Sefad, de stad van de Joodse
Mystiek (de Kabbalah) met zijn vele prachtige synagogen en
de kunstenaarswijk. Terug bij het meer van Tiberias komt u
bij Capernaum, waar nog een oude synagoge te bezichtigen
is. Via Tabgha en de Berg der Zaligsprekingen rijdt u weer
terug naar Tiberias voor overnachting.
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Dag 5 Jeruzalem (Oude Stad incl. Oost-Jeruzalem)
We laten het Meer van Tiberias achter ons en gaan zuidwaarts (via het westen van Israël) naar Jeruzalem. In deze
stad hoeft u zich geen moment te vervelen. Vandaag kunt
u bijvoorbeeld de Oude Stad bezoeken met o.a. de Scopus
Berg, het Hof van Getsemane, de berg Zion, de Klaagmuur,
de Via Dolorosa, de Arabische ‘soek’ en de Joodse wijk. Na
deze indrukwekkende dag overnacht u in Jeruzalem.

Dag 7 Dode Zee/Massada
Vanuit Jeruzalem is het niet zo ver rijden naar de Dode Zee.
Het “drijven” in deze zoute binnenzee is een unieke ervaring.
Vlakbij de Dode Zee ligt de oude vesting Massada, waar een
groep Joodse vluchtelingen onder leiding van koning Herodes
lang stand hielden tegen de Romeinse bezetting. U ziet hier
overblijfselen uit die tijd en het uitzicht vanaf de berg is adembenemend. U rijdt terug naar Jeruzalem voor overnachting.

Dag 6 Jeruzalem (Nieuwe Stad)
Omdat u nog lang niet alles van Jeruzalem heeft gezien kunt
u deze stad nogmaals bezoeken. De Nieuwe Stad biedt o.a.
het Israel Museum, de Knesseth (parlementsgebouw, dat u
alleen van de buitenkant kunt bekijken) met de grote zevenarmige kandelaar, het holocaustmuseum Yad Vashem, een
miniatuur van Jeruzalem en de gebrandschilderde ramen
van Marc Chagall in de synagoge van het Hadassah ziekenhuis. Terug naar uw hotel in Jeruzalem voor overnachting.

Dag 8 Tel Aviv - Amsterdam
De reis zit erop. U vertrekt naar de luchthaven van Tel Aviv
waar u uw huurauto inlevert. U vliegt terug van Tel Aviv naar
Amsterdam.

rondreizen / fLy - drives
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Israël op wielen 2
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Het midden en het zuiden van Israël.

Salam Shalom
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8- daagse fly-drive met hotels.
Het hele jaar door, maar vooral in het voor- en najaar en in de winter is deze fly-drive een uitstekende keuze.
Dag 1 Amsterdam - Tel Aviv
Vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv. Aangekomen in Tel
Aviv staat uw huurauto klaar op de luchthaven. U rijdt naar
uw hotel in Tel Aviv voor overnachting.
Dag 2 Negev Woestijn
Vanuit Tel Aviv rijdt u naar het zuiden, richting Beer Sheva.
In deze stad, in het noorden van de woestijn gelegen, wordt
wekelijks een bedoeïenenmarkt gehouden. U rijdt verder
zuidwaarts naar Sde Boker, waar het zich het graf van de
eerste Minister-President van Israël bevindt, David Ben
Gurion. Vervolgens gaat u verder naar Mitzpeh Ramon.
Deze plaats ligt aan de rand van de Ramon krater, een schitterend natuurgebied met vele vergezichten. Hier bevindt
zicht Desert Shade, een eenvoudig overnachtingsadres met
gezamenlijk gebruik van sanitair. Een plek waar mens en
natuur samenkomen. Overnachting in Desert Shade.
Dag 3 Negev woestijn en Eilat
Vanuit Desert Shade heeft u de mogelijkheid om georganiseerde wandel-, fiets-, Jeep- of kameeltochten te maken.
Of ontdekt u de woestijn liever vanuit de auto? Aan het
einde van de dag gaat u naar Eilat, heerlijke badplaats aan de
Rode Zee.
Dag 4 Eilat
Kiest u deze dag voor een rustige dag met zon, zee en strand
of bent u liever actief? Bezoek dan b.v. het onderwaterobservatorium, ga zwemmen met dolfijnen, bezoek natuurpark
Timna of maak een 1-daagse excursie naar Petra in Jordanië.
Overnachting in Eilat.

Dag 5 Dode Zee/Massada
Vanuit Eilat loopt een weg langs de Jordaan naar het noorden. U arriveert bij de Dode Zee. Het “drijven” in deze zoute
binnenzee is een unieke ervaring. Vlakbij de Dode Zee
ligt de oude vesting Massada, waar een groep Joodse vluchtelingen onder leiding van koning Herodes lang stand hielden tegen de Romeinse bezetting. U ziet hier overblijfselen
uit die tijd en het uitzicht vanaf de berg is adembenemend.
U rijdt verder naar Jeruzalem voor overnachting.
Dag 6 Jeruzalem (Oude Stad incl. Oost-Jeruzalem)
In Jeruzalem hoeft u zich geen moment te vervelen. Vandaag
kunt u bijvoorbeeld de Oude Stad bezoeken met o.a. de Scopus
Berg, het Hof van Getsemane, de berg Zion, de Klaagmuur, de
Via Dolorosa, de Arabische “soek” en de Joodse wijk. Na deze
indrukwekkende dag overnacht u in Jeruzalem.
Dag 7 Jeruzalem (Nieuwe Stad)
Omdat u nog lang niet alles van Jeruzalem heeft gezien kunt
u deze stad nogmaals bezoeken. De Nieuwe Stad biedt o.a.
het Israel Museum, de Knesseth (parlementsgebouw, dat u
alleen van de buitenkant kunt bekijken) met de grote zevenarmige kandelaar, het holocaustmuseum Yad Vashem, een
miniatuur van Jeruzalem en de gebrandschilderde ramen
van Marc Chagall in de synagoge van het Hadassah ziekenhuis. Terug naar uw hotel in Jeruzalem voor overnachting.
Dag 8 Tel Aviv - Amsterdam
De reis zit erop. U vertrekt naar de luchthaven van Tel Aviv
waar u uw huurauto inlevert. U vliegt terug van Tel Aviv
naar Amsterdam.
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Israël op wielen 3
Heel Israël.

15- daagse fly-drive met hotels.
Deze fly-drive is een combinatie van Israël op wielen 1 en 2, maar gaat in een iets rustiger tempo.
U ziet Israël van noord naar zuid en heeft tussendoor tijd om te ontspannen of net iets meer van de
omgeving te zien.
Dag 1 Amsterdam - Tel Aviv - Netanya
Vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv. Aangekomen in Tel Aviv staat uw huurauto klaar op
de luchthaven. U rijdt naar Netanya, dat ten noorden van Tel Aviv aan de Middellandse Zee
ligt, waar u overnacht.
Dag 2 Middellandse Zee
Vanuit Netanya kunt u diverse uitstapjes maken. Bijvoorbeeld naar het noordelijker
gelegen Haifa, met de beroemde tuinen van Bahai, en de oude Kruisvaarderstad Acco.
Of ga naar het wijngebied van Zichron Ya’acov. Of blijft u misschien liever een dagje rustig
in Netanya en geniet u van een dagje aan het strand? Overnachting in Netanya.
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Dag 4 Rondje om het meer van Tiberias
Tijdens een rondje om het meer van Tiberias komt u ogen te kort. Capernaum, de Berg
der Zaligsprekingen, Tabgha en diverse kibboetsim zijn zeker de moeite van het bekijken
waard. En vergeet niet een lekkere frisse duik in het meer te nemen. Terug naar Tiberias
voor overnachting.
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Dag 3 Haifa/Acco/Nazareth/Meer van Tiberias
U rijdt verder naar het noorden van het land. De Bahai Tempel in Haifa met de prachtige
tuinen en de oude kruisvaarderstad Acco zijn zeker de moeite waard. Verder naar het
oosten heeft u de mogelijkheid om Nazareth te bezoeken. U rijdt door naar het Meer van
Tiberias. Daar ligt de stad Tiberas, waar u overnacht.

Mitzpe Ramon

Petra

Uvda

Dag 5 Banyas/Golan Hoogvlakte/Safed
Deze dag staat vooral in het teken van prachtig natuurschoon. U rijdt, via diverse
Druzendorpjes, naar de bronnen van de Jordaan (b.v. Banyas) en de berg Hermon. Via de
noordelijke stad Kiriat Shmona en de Hulavallei rijdt u naar Safed, de stad van de Joodse
Mystiek (de Kabbalah) met zijn vele prachtige synagogen en de kunstenaarswijk. Terug
naar Tiberias voor overnachting.
Dag 6 Beth Shean/Jeruzalem
We laten het Meer van Tiberias achter ons en gaan zuidwaarts (via het westen van Israël)
richting Jeruzalem. Onderweg is een bezoek aan de opgravingen van Beth Shean zeker aan
te raden. Daarna gaat u “op naar Jeruzalem” voor overnachting.
Dag 7 Jeruzalem (Oude Stad)
In deze stad hoeft u zich geen moment te vervelen. Vandaag kunt u bijvoorbeeld de Oude Stad
bezoeken met o.a. de Scopus Berg, het Hof van Getsemane, de berg Zion, de Klaagmuur, de
Via Dolorosa, de Heilige Grafkerk en de Arabische “soek”. Overnachting in Jeruzalem.
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Dag 8 Jeruzalem (Oude Stad incl. Oost-Jeruzalem)
De oude stad heeft nog veel meer moois om te bekijken. Bezoek b.v. de Joodse, Armeense
en Christelijke wijk, de City of David en de Bijbelse Tuin. Of neem eens vanaf het centrale
busstation lijn 99 die langs 27 belangrijke attracties rijdt. Overnachting in Jeruzalem.

rondreizen / fLy - drives

Dag 9 Jeruzalem (Nieuwe Stad)
Ook in nieuwe gedeelte van de stad liggen zeer interessante
bezienswaardigheden. Zoals o.a. het Israel Museum, de
Knesseth (parlementsgebouw, dat u alleen van de buitenkant kunt bekijken) met de grote zevenarmige kandelaar,
het holocaustmuseum Yad Vashem, een miniatuur van
Jeruzalem en de gebrandschilderde ramen van Marc Chagall
in de synagoge van het Hadassah ziekenhuis. Terug naar uw
hotel in Jeruzalem voor overnachting.
Dag 10 Dode Zee/Massada/Eilat
Vanuit Jeruzalem is het niet zo ver rijden naar de Dode Zee.
Het “drijven” in deze zoute binnenzee is een unieke ervaring.
Vlakbij de Dode Zee ligt de oude vesting Massada, waar een
groep Joodse vluchtelingen onder leiding van koning Herodes
lang stand hielden tegen de Romeinse bezetting. U ziet hier
overblijfselen uit die tijd en het uitzicht vanaf de berg is
adembenemend. U rijdt door naar het zuiden, tot aan de zuidelijkste plaats van Israël: Eilat. Hier overnacht u.
Dag 11 Eilat
Een dag waarin u heerlijk kunt genieten van zon, zee en
strand. Of bent u liever actief? Bezoek dan b.v. het onderwaterobservatorium, ga zwemmen met dolfijnen, bezoek natuurpark
Timna of maak een 1-daagse excursie naar Petra in Jordanië.
Overnachting in Eilat.
Dag 12 Negev woestijn
Vanuit Eilat rijdt u noordwaarts naar Mitzpeh Ramon.
Deze plaats ligt aan de rand van de Ramon krater, een
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schitterend natuurgebied met vele vergezichten. Hier
bevindt zicht Desert Shade, een eenvoudig overnachtingsadres met gezamenlijk gebruik van sanitair. Een plek
waar mens en natuur samen-komen. Hier worden diverse
wandel-, fiets-, Jeep- en kamelentochten georganiseerd.
Overnachting in Desert Shade.
Dag 13 Negev woestijn/Tel Aviv
U rijdt verder naar het noorden, langs Sde Boker, waar zich het
graf van de eerste Minister-President van Israël bevindt, David
Ben Gurion. Vervolgens gaat u naar Beer Sheva, hoofdstad van
de Negev woestijn. In deze stad wordt wekelijks een bedoeïenenmarkt gehouden. Vervolgens gaat u verder naar Tel Aviv.
Overnachting in Tel Aviv.
Dag 14 Tel Aviv
Deze wereldstad bruist! Ga winkelen in een modern winkelcentrum, bezoek één van de vele musea of bekijk de oude stad
Jaffa, dat net onder Tel Aviv gelegen is. Maar Tel Aviv heeft ook
een prima zandstrand waar het heerlijk flaneren of zonnen is.
’s Avonds is een bezoek aan één van de vele restaurantjes aan
de oude haven zeker aan te raden. Overnachting in Tel Aviv.
Dag 15 Tel Aviv - Amsterdam
De reis zit erop. U vertrekt naar de luchthaven van Tel Aviv
waar u uw huurauto inlevert. U vliegt terug van Tel Aviv
naar Amsterdam. Bovenstaande route is een voorbeeld van
een te rijden route. U kunt desgewenst van deze route
afwijken, mits u maar op de afgesproken nachten in de
juiste hotels verblijft.

Israël op wielen 4

L

Heel Israël

12-daagse fly-drive met hotels
Heeft u niet zo heel lang de tijd maar wilt u toch een indruk krijgen van het hele land? Dan is
deze reis de oplossing. U ziet de hoogtepunten van Israël van noord tot zuid en heeft toch ook
een paar dagen de tijd om lekker te relaxen aan het strand va de Rode Zee.

Naharia

Dag 2 Middellandse Zee
Vanuit Netanya kunt u bijvoorbeeld een uitstapje maken naar de wereldstad Tel Aviv. Ga winkelen in een modern winkelcentrum, bezoek één van
de vele musea, flaneer aan de boulevard of bekijk de oude stad Jaffa, dat
net onder Tel Aviv gelegen is. Of blijft u misschien liever een dagje rustig
in Netanya en geniet u van een dagje aan het strand? Overnachting in
Netanya.
Dag 3 Haifa/Akko/Nazareth/Meer van Tiberias
U rijdt verder naar het noorden van het land. De Bahai Tempel in Haifa
met de prachtige tuinen en de oude kruisvaarderstad Akko zijn zeker
de moeite waard. Verder naar het oosten heeft u de mogelijkheid om
Nazareth te bezoeken. U rijdt door naar het Meer van Tiberias. Daar ligt de
stad Tiberas, waar u overnacht.

no
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Sefad

Acco

Haifa

Dag 1 Amsterdam - Tel Aviv
Vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv. Aangekomen in Tel Aviv staat uw
huurauto klaar op de luchthaven. U rijdt naar Netanya, dat ten noorden
van Tel Aviv aan de Middellandse Zee ligt, waar u overnacht.
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Dag 4 Galilea/Safed/Capernaum
Ontdek vandaag de prachtige natuur van het noorden van Israël bij de
bronnen van de rivier de Jordaan. Verder kunt u een bezoek brengen aan
Mitzpe Ramon

Petra
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Safed, de stad van de Joodse Mystiek (de Kabbalah) met zijn vele
prachtige synagogen en de kunstenaarswijk. Terug bij het meer
van Tiberias komt u bij Capernaum, waar nog een oude synagoge
te bezichtigen is. Via Tabgha en de Berg der Zaligsprekingen rijdt
u weer terug naar Tiberias voor overnachting.

de oude vesting Massada, waar een groep Joodse vluchtelingen
lang stand hield tegen de Romeinse bezetting. U ziet hier overblijfselen uit die tijd en het uitzicht vanaf de berg is adembenemend.
U rijdt door door naar het zuiden, tot aan de zuidelijkste plaats van
Israël: Eilat. Hier overnacht u.

Dag 5 Jeruzalem (Oude Stad incl. Oost-Jeruzalem)
We laten het Meer van Tiberias achter ons en gaan zuidwaarts naar
Jeruzalem. In deze stad hoeft u zich geen moment te vervelen.
Vandaag kunt u bijvoorbeeld de Oude Stad bezoeken met o.a. de
Scopus Berg, het Hof van Getsemane, de berg Zion, de klaagmuur,
de Via Dolorosa, de Arabische “suk” en de Joodse wijk. Na deze
indrukwekkende dag overnacht u in Jeruzalem.

Dag 8 t/m 10 Eilat
Een paar heerlijke dagen in Eilat waar u kunt genieten van zon,
zee en strand. Of u ontdekt wat Eilat en omgevin te bieden heeft.
U kunt zwemmen met dolfijnen, het onderwaterobservatorium
bezoeken, winkelen of b.v. een excursie naar Petra in Jordanië
maken. U heeft ook tijdens deze dagen in Eilat de beschikking over
uw huurauto. Overnachtingen in Eilat.

Dag 6 Jeruzalem (Nieuwe Stad)
Omdat u nog lang niet alles van Jeruzalem heeft gezien kunt u
deze stad nogmaals bezoeken. De Nieuwe Stad biedt o.a. het Israel
Museum, de Knesseth (parlementsgebouw, dat u alleen van de
buitenkant kunt bekijken) met de grote zevenarmige kandelaar, het
holocaustmuseum Yad Vashem, een miniatuur van Jeruzalem en
de gebrandschilderde ramen van Marc Chagall in de synagoge van
het Hadassah ziekenhuis. Terug naar uw hotel in Jeruzalem voor
overnachting.

Dag 11: Eilat - Negev woestijn
U rijdt vanuit Eilat noordwaarts naar Mitzpeh Ramon. Deze plaats
ligt aan de rand van de Ramon krater, een schitterend natuurgebied
met vele vergezichten. Hier bevindt zich Desert Shade, een eenvoudig
overnachtingsadres met gezamelijk gebruik van sanitair. Een plek
waar mens en natuur samenkomen. Overnachting in Desert Shade.

Dag 7 Dode Zee/Massada/Eilat
Vanuit Jeruzalem rijdt u naar de Dode Zee. Het “drijven” in deze
zoute binnenzee is een unieke ervaring. Vlakbij de Dode Zee ligt
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Dag 12 Tel Aviv - Amsterdam
U rijdt door naar Ben Gurion Airport, bij Tel Aviv. Daar levert u de
huurauto in en vliegt terug naar Amsterdam.
Vindt u 12 dagen te kort? Deze reis is natuurlijk met extra nachten
uit te breiden. Wij adviseren u graag.

rondreizen / fLy - drives
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Kibboets op wielen
Heel Israël

15-daagse fly-drive met verblijf in kibboetshotels
Egypte
Maak kennis met Israël én met het leven in de kibboets! U ziet de hoogtepunten van het land en verblijft in
eenvoudige maar authentieke kibboetsim waar u een kijkje kunt nemen in het dagelijkse leven van de kibboetsnik, de bewoners van de kibboets. De kibboetsim liggen vaak op prachtige
plekken, midden in het groen.

Dag 1 Amsterdam – Tel Aviv
Vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv. Aangekomen in Tel Aviv
staat uw huurauto klaar op de luchthaven. U rijdt naar een hotel in
Tel Aviv voor overnachting.
Dag 2 Caesarea – Zichron Ya’acov - Haifa
Vanuit Tel Aviv vertrekt u naar het noorden, langs de Middellandse
Zee. Onderweg komt u langs Caesarea, waar nog vele overblijfselen uit de Romeinse tijd te zien zijn. Zeer bekend zijn het enorme
amfitheater en het aquaduct op het strand van deze plaats. Dan
door naar Zichron Ya’acov. Deze Moshav (semi-coöperatieve agrarische gemeenschap) ligt op de top van de Carmel Berg. Deze
plaats is vooral bekend vanwege de wijnmakerijen. Een bezoek aan
zo’n bedrijf met een rondleiding is zeker de moeite waard. Het is
ook een heerlijke plek voor een lunch, eventueel met een glaasje
Carmelwijn! Verder naar de havenstad Haifa. Deze stad is, naast
havenstad, vooral bekend vanwege de Bahaitempel met zijn prachtige tuinen. Nog iets verder naar het noorden en een klein beetje
landinwaarts ligt Nes Ammim. Hier overnacht u.
Dag 3 Akko – Rosh Hanikra
Vandaag bezoekt u het levendige Akko. Hier overheersten de
kruisvaarders en de Ottomanen. Hiervan is nog veel terug te vinden. Maar ook de markt en de restaurantjes zijn de moeite waard.
Helemaal in het noorden ligt Rosh Hanikra. Hier zijn de krijtwitte
rotsen door de zee omgetoverd tot prachtige formaties! Absoluut
de moeite van het bekijken waard. Verder is de omgeving prachtig
groen en nodigt het uit tot een rondrit met de auto of een mooie
wandeling in de natuur. Terug naar Nes Ammim voor overnachting.

Petra

Uvda

Eilat

Eilat

Salam Shalom

Akaba

Dag 4 Safed – Kiryat Shmona – Tel Dan
Vanuit Nes Ammim is het een mooie tocht naar het oosten, richting het Meer van Tiberias. Onderweg kunt u Safed (ook wel Tsfad
genoemd) bezoeken. Dit is de plaats van de Kaballah, de Joodse
Mystiek. De kleur blauw overheerst hier. Loop eens binnen bij één
van de blauw ingerichte synagogen. Ook de kunstenaarswijk is
zeker de moeite waard. Wanneer u van hier naar het noorden rijdt
komt u in de meest noordelijke plaats van Israël, Kiryat Shmona.
Deze stad ligt in de Hula vallei, waar u prachtige weidse uitzichten
op de omgeving heeft.
Hier vlakbij ligt Tel Dan, één van de bronnen van de Jordaan. Hier
kunt u een wandeling door de prachtige natuur maken en ziet u
het water opborrelen uit de grond en het begin vormen van de
bekende rivier. Hierna naar het meer van Tiberias. Aan de zuidkant ligt de kibboets Ohalo Manor, waar u overnacht.
Dag 5 Meer van Tiberias
Rondom het meer van Tiberias is enorm veel te zien. Zoals de
prachtig gelegen stad Tiberias, Capernaum, Tabgha en de Berg der
Zaligsprekingen. Maak een boottocht over het meer en eet Sint
Petrusvis in een restaurantje aan de oever. Of bezoek één van de
prachtige natuurgebieden, zoals het Jordaan Park of Beit Tsida.
Overnachting in Ohalo Manor.
Dag 6 Dode Zee/Massada
Vanuit het noorden rijdt u naar de laagste plek op aarde: de Dode
Zee. Het “drijven” in deze zoute binnenzee is een unieke ervaring.
Vlakbij de Dode Zee ligt de oude vesting Massada, waar een
groep Joodse vluchtelingen lang stand hield tegen de Romeinse
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bezetting. U ziet hier overblijfselen uit die tijd en het uitzicht vanaf
de berg is adembenemend. Overnachting in kibboets Ein Gedi
Dag 7 Ein Gedi
De kibboets Ein Gedi ligt op een bijzondere plek. Ondanks de
droogte zijn de tuinen van de kibboets prachtig! Ook in de omgeving zijn de meest indrukwekkende gebieden van het land te vinden. Met vele wadi’s (droge rivierbeddingen) en watervallen nodigt
dit gebied uit tot wandelen en genieten! Overnachting in Ein Gedi.
Dag 8, 9 en 10 Eilat
Helemaal in het zuiden van Israël, aan de Rode Zee, ligt Eilat.
De weg er naartoe leidt door een uitgestrekt woestijnlandschap.
Maar eenmaal in Eilat ziet u dat men, ondanks de droogte van het
gebied, een moderne badplaats heeft gecreëerd. Hier is het heerlijk
om te zwemmen, te duiken, te snorkelen, of één of meerdere van
de vele excursies in de omgeving te maken. Of kies er natuurlijk
voor om heerlijk met een goed boek en een drankje van zon, zee
en strand te genieten! U overnacht in kibboets Eilot, vlak boven
Eilat gelegen.
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Dag 11 Mitzpeh Ramon – Sde Boker – Beer Sheva
Vanuit Eilot vertrekt u in noordwestelijke richting door de Negev
woestijn. Midden in de woestijn ligt de plaats Mitzpeh Ramon,
gelegen aan de Ramon Krater. Dit schitterende natuurgebied is een
soort Grand Canyon in het klein. Het uitzicht is adembenemend
en u zult zich verbazen hoeveel kleuren bruin er in de natuur
zijn. Verder noordwaarts bezoekt u kibboets Sde Boker. Dit was de
woonplaats van David Ben Gurion, de eerste premier van Israël.
De hut waar hij woonde is nog geheel in de staat als toen hij en
zijn vrouw er woonden. Hier is het een oase van rust. Dan door

naar de hoofdstad van de Negev, Beer Sheva. Vooral de wekelijkse
Bedoeïenenmarkt in deze universiteitsstad is zeker de moeite
waard. Verder naar kibboets Shoresh voor overnachting.
Dag 12: Jeruzalem (Oude Stad incl. Oost-Jeruzalem)
Vanaf de kibboets rijdt u naar de indrukwekkende stad Jeruzalem.
Hier hoeft u zich geen moment te vervelen. Ga bijvoorbeeld naar
de Oude Stad en bezoek de Klaagmuur, de Via Dolorosa, de Heilig
Grafkerk en/of de Arabische “soek”. Terug naar Shoresh voor overnachting.
Dag 13: Jeruzalem (Oude Stad)
In één dag heeft uiteraard nog lang niet alles van de Oude Stad
gezien. Vandaag kunt u de stad verder ontdekken. Zo zijn er o.a. de
Scopus Berg, het Hof van Getsemane en de de berg Zion. Of bekijk
de diverse toegangspoorten die de Oude Stad rijk is. Terug naar
Shoresh voor overnachting.
Dag 14: Jeruzalem (Nieuwe Stad)
Ook in de nieuwe gedeelte van de stad liggen zeer interessante
bezienswaardigheden. Zoals o.a. het Israël Museum, de Knesseth
(parlementsgebouw, dat u alleen van de buitenkant kunt bekijken)
met de grote zevenarmige kandelaar, het holocaustmuseum Yad
Vashem, een miniatuur van Jeruzalem en de gebrandschilderde
ramen van Marc Chagall in de synagoge van het Hadassah ziekenhuis. Overnachting in Shoresh.
Dag 15: Tel Aviv – Amsterdam
Tijd voor de terugreis. U rijdt naar de luchthaven van Tel Aviv en
vliegt terug naar Amsterdam.

rondreizen / fLy - drives israël/jordanië
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Het beste van deze twee buurlanden, dat ziet u tijdens deze
bijzondere fly-drive. Een indrukwekkende reis waarin u zowel
Jordanië als Israël van noord tot zuid ziet. Een prachtige
gelegenheid om zowel de tegenstellingen als de gelijkenissen
tussen beide landen te ontdekken. De belangrijkste

Uvda

Egypte

bezienswaardigheden van beide landen komen in deze reis

Araba Crossing
Aqaba

Rode Zee

Wadi Rum

Salam Shalom

Akaba

aan bod. Niet alleen de cultuur, maar ook de natuur in beide
landen is overweldigend.

Dag 1 Amsterdam - Amman
Vlucht van Amsterdam naar Amman met overstap volgens
vluchtschema. Aangekomen op de luchthaven van Amman
staat er een vertegenwoordiger voor u klaar om u te helpen
met de grensformaliteiten en wordt u naar uw hotel in
Amman gebracht. Overnachting in Amman.
Dag 2 Jerash en Um Qais
Vanuit Amman vertrekt u naar Jerash, de grootste Romeinse
opgraving van het Midden Oosten. U ziet o.a. de schitterende
tempels, badhuizen, kerken, offerplaatsen en een arena. Na
de lunch bezoekt u Ajlun Castle en de prachtig gelegen plaats
Um Qais (door de Romeinen Gadera gemoemd). U heeft
hier een schitterend uitzicht over het meer van Galilea en de
Golan Hoogvlakte. Veel Romeinse overblijfselen zijn nog te
zien. Vooral de lange Romeinse hoofweg is prachtig. Hier ligt
nog de originele bestrating waar de afdrukken van de wagens
nog in te zien zijn. Hierna vertrekt u weer naar uw hotel in
Amman, waar u overnacht.
Dag 3 Nebo, Madaba en Kerak
Vertrek naar de berg Nebo. Hier zou de profeet Mozes voor het
eerst het verboden Beloofde Land hebben gezien en hier zou hij
sterven en opgenomen worden in de hemel. Het uitzicht is
schitterend: u kijkt uit over de Dode Zee en de Jordaan Vallei
en bij zeer helder weer kunt u de daken van Jeruzalem en
Bethlehem zien. Vervolgens rijdt u naar Madaba, de stad van het
mozaïek, waar de oudste kaart van het Heilige Land bewaard is
gebleven (gemaakt uit 2 miljoen stukjes gekleurd steen!). Dan
door naar Wadi Mujib, waar zich het kruisvaarderkasteel van
Kerak bevindt. U eindigt de dag in Petra waar u overnacht.

Dag 4 Petra
Vandaag bezoekt u Petra, waar u een volledige dag kunt
doorbrengen. Deze rozerode, geheel uit steen gehouwen stad
was 300 jaar lang onvindbaar. In 1812 ontdekte een Zwitserse
reiziger het opnieuw. Maak dezelfde wandeling door de
nauwe, diepe kloof en laat u overweldigen door de "Treasury"
(het bekendste monument) die plotseling uit het niets lijkt op
te duiken. U heeft de hele dag de tijd om de stad, die door de
UNESCO als werelderfgoed is geklasseerd, te bekijken.
U overnacht in uw hotel in Petra.
Dag 5 Petra/Wadi Rum/ Aqaba/Eilat
U rijdt van Petra naar Wadi Rum, een schitterend natuurgebied met een prachtig "maanlandschap". Hier werd de film
"Lawrence of Arabia" opgenomen. U kunt ervoor kiezen hier
een Jeeptour te maken, waardoor u meer van dit gebied kunt
zien*. Dan rijdt u verder naar Aqaba, waar u uw huurauto
inlevert. Vervolgens gaat u met een taxi naar de grensovergang
met Israël. Nadat de grensformaliteiten neemt u een taxi naar
Eilat waar u overnacht. * Evt. kunt u er ook voor kiezen uw reis met
1 extra nacht uit te breiden en te verblijven in een tent in Wadi Rum.
Dag 6 Eilat
Vandaag heeft u een dag in Eilat om heerlijk uit te rusten en
te genieten van zon, zee en strand.
Dag 7 Eilat/Dode Zee/Massada
U haalt de huurauto op in Eilat en rijdt u naar het noorden
richting de Dode Zee. Het "drijven" in deze zoute binnenzee
is een unieke ervaring. Vlakbij de Dode Zee ligt de oude
vesting Massada, waar een groep Joodse vluchtelingen onder
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leiding van koning Herodes lang stand hielden tegen de
Romeinse bezetting. U ziet hier overblijfselen uit die tijd en
het uitzicht vanaf de berg is adembenemend. U rijdt door
naar Jeruzalem. Hier overnacht u.
Dag 8 Jeruzalem (Oude Stad)
In deze stad hoeft u zich geen moment te vervelen. Vandaag
kunt u bijvoorbeeld de Oude Stad bezoeken met o.a. de
Scopus Berg, het Hof van Getsemane, de berg Zion, de klaagmuur, de Via Dolorosa, de Arabische "soek" en de Joodse
wijk. Na deze indrukwekkende dag overnacht u in Jeruzalem.
Dag 9 Jeruzalem (Nieuwe Stad)
Omdat u nog lang niet alles van Jeruzalem heeft gezien kunt
u deze stad nogmaals bezoeken. De Nieuwe Stad biedt o.a.
het Israel Museum, de Knesseth (parlementsgebouw, dat u
alleen van de buitenkant kunt bekijken) met de grote zevenarmige kandelaar, het holocaustmuseum Yad Vashem, een
miniatuur van Jeruzalem en de gebrandschilderde ramen van
Marc Chagall in de synagoge van het Hadassah ziekenhuis.
Terug naar uw hotel in Jeruzalem voor overnachting.
Dag 10 Beth Shean/Meer van Tiberias
Na deze dagen in de stad is het tijd om richting het groene
noorden te rijden met als bestemming voor vandaag het Meer
van Tiberias. Onderweg is een bezoek aan de opgravingen van
Beth Shean zeker aan te raden. Overnachting in Tiberias.

Dag 11 Rondje om het meer van Tiberias
Tijdens een rondje om het meer van Tiberias komt u ogen
te kort. Capernaum, de Berg der Zaligsprekingen, Tabgha
en diverse kibboetsim zijn zeker de moeite van het bekijken
waard. En vergeet niet een lekkere frisse duik in het meer te
nemen. Terug naar Tiberias voor overnachting.
Dag 12 Nazareth/Acco/Haifa
U rijdt vandaag naar het westen waarbij u onderweg de
mogelijkheid heeft om Nazareth te bezoeken. Ook Safed,
de stad van de Joodse Mystiek (de Kabbalah) is zeker de
moeite waard. Hier vindt u vele prachtige synagogen en een
leuke kunstenaarswijk. Verder naar het westen zijn de oude
kruisvaarderstad Acco en de Bahai Tempel in Haifa met de
prachtige tuinen zeker de moeite waard. Langs de kust van
de Middellandse Zee rijdt u verder zuidwaarts naar Netanya
waar u overnacht.
Dag 13 Middellandse Zee
Vanuit Netanya kunt u diverse uitstapjes maken. Bijvoorbeeld
naar de moderne wereldstad Tel Aviv en het oude Jaffo. Of ga
naar het wijngebied van Zichron Ya'acov. Of blijft u misschien
liever een dagje rustig in Netanya en geniet u van een dagje
aan het strand? Overnachting in Netanya.
Dag 14 Tel Aviv - Amsterdam
De reis zit erop. Van Netanya is het niet ver rijden naar de
luchthaven van Tel Aviv, waar u uw huurauto inlevert en terug
vliegt van Tel Aviv naar Amsterdam (met overstap volgens
vluchtschema)

Bovenstaande route is een voorbeeld van een te rijden route.
U kunt desgewenst van deze route afwijken, mits u maar op de
afgesproken nachten in de juiste hotels verblijft.
Ook kortere of langere combinatie fly-drives Jordanië/Israël
zijn mogelijk. Vraag de medewerkers van Oppenheim Travel naar
de mogelijkheden.

22

jordan iË vanuit israËL

jordanië
Jerash

INCLU

Amman

SIEF

Jordanië vanuit Israël

Jeruzalem Allenby brug
Jeruzale

Dode
Zee

Mabada

I sr a ë l
Jo r d a n ië

Vanuit Israël is een reis naar buurland Jordanië een bijzondere
ervaring. De tegenstellingen tussen de landen maar ook de

Petra

overeenkomsten zijn zeer treffend.
Onderstaande reizen naar Jordanië zijn aansluitend op uw
reis naar Israël mogelijk en kunnen uiteraard in een maatwerkreis worden opgenomen. De reizen 1 en 2 beginnen en
eindigen in Tel Aviv of Jeruzalem. Reis 3 begint en eindigt
in Eilat. Andere mogelijkheden voor reizen naar Jordanië
vindt u op pagina 37 en op onze website.
Wijzigingen in de programma’s zijn nadrukkelijk voorbehouden. De mogelijkheid bestaat dat de route wordt
aangepast, afhankelijk van de situatie ter plaatse.

Classic Jordan tour (3-daagse rondreis)
Gegarandeerd vertrek, iedere zondag, vanaf twee personen.
Zondag, eerste dag
(Tel Aviv/Jerusalem – Jerash – Amman)
Vanuit Tel Aviv of Jeruzalem rijdt u naar de grens met
Jordanië (de Hussein Bridge of de Allenby Bridge, Westelijke
Jordaanoever). Na de grensformaliteiten gaat u richting Jerash.
Deze stad ligt ca. 45 kilometer ten noorden van Amman. Hier
vindt u schitterende tempels, kerken en eeuwenoude straten
waar de wielafdrukken uit de Romeinse hoogtijdagen nog te
zien zijn in de originele bestrating. Hierna rijdt u door naar
Amman. U maakt een rondrit door de hoofdstad van Jordanië
en overnacht hier.
Maandag, tweede dag
(Amman – Petra)
Na een vroeg ontbijt vertrekt u richting het zuiden naar Wadi
Mousa. Dan gaat u te paard naar de Siq (kloof), waarna u te
voet Petra bezichtigt. Deze roze-rode, geheel uit steen gehouwen stad was 300 jaar lang onvindbaar. In 1812 ontdekte een
Zwitserse reiziger het opnieuw. Laat u overweldigen door de
“Treasury” (het bekende monument) die plotseling uit het
niets lijkt op te duiken en de vele andere bijzonderheden
die deze stad bezit. Hierna gaat u terug naar het dorp Wadi
Mousa. Overnachting in Petra.
Dinsdag, derde dag
(Petra – Madaba – Mount Nebo – Tel Aviv/Jeruzalem)
U bezoekt vandaag de stad Madaba, waar o.a. een kaart van
het Heilige Land (gemaakt uit een mozaïek van ca. 2 miljoen
stukjes steen!) te vinden is. Vanuit hier gaat u naar het 10
kilometer verderop gelegen Mount Nebo, vanwaar Mozes het
Beloofde Land zag. Het uitzicht op o.a. de Jordaanvallei, Jericho
en de Dode Zee is overweldigend. U brengt een bezoek aan de
Byzantijnse kerk met een mozaïekvloer, waarna u verder rijdt
naar de grens en terugkeert naar Jeruzalem of Tel Aviv.

Highlights of Jordan tour (4-daagse rondreis)
Gegarandeerd vertrek, iedere donderdag, vanaf twee personen.
Donderdag, eerste dag
(Tel Aviv/Jeruzalem – Jerash – Amman)
Araba Crossing
Zie omschrijving eerste dag van 3-daagse reis.
Aqaba

Rode Zee

Wadi Rum
Vrijdag, tweede dag
(Amman – Madaba – Mount Nebo – Shobak – Petra)
U bezoekt vandaag de stad Madaba waar o.a. een kaart van het
Heilige Land (gemaakt uit een mozaïek van ca. 2 miljoen stukjes steen!) te vinden is. Vanuit hier gaat u naar het 10 kilometer
verderop gelegen Mount Nebo, vanwaar Mozes het Beloofde
Land zag. Het uitzicht op de Jordaanvallei, Jericho en de Dode
Zee is overweldigend. U brengt een bezoek aan de Byzantijnse
kerk met een mozaïekvloer. Dan gaat u naar Shobak, waar
zich een kruisvaarderkasteel bevindt. U rijdt verder naar Wadi
Mousa, een dorp vlakbij de stad Petra, voor de overnachting.

Zaterdag, derde dag
(Petra – Amman)
Zie omschrijving van de tweede dag van de 3-daagse reis.
U begint de dag echter vanuit Wadi Mousa i.p.v. Amman.
Zondag, vierde dag
(Amman – Jeruzalem/Tel Aviv)
Na het ontbijt verlaat u uw hotel en rijdt naar de Allenby
Bridge of de Hussein Bridge. Hier gaat u de rivier de Jordaan
over en bent u weer in Israël. Terugreis naar Jeruzalem of
Tel Aviv.

Petra Tour (1-daagse excursie)
(Petra, Jordanië)
Eéndaagse excursie naar Petra vanuit Eilat, inclusief lunch.
Dagelijks gegarandeerd vertrek vanaf twee personen.
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zowel de joden, de christenen
als de moslims. De oude stad is
prachtig. Het is hier één groot
openluchtmuseum met prachtig
bewaard gebleven herinneringen
aan oude tijden, diverse musea,
kleine winkeltjes en ateliers. Ook
het nieuwe gedeelte van de stad is
de moeite waard met bijvoorbeeld
de Knesseth, het Holocaustmuseum
Yad Vashem en diverse mooie
parken. Een unieke stad waar
verleden en heden samenkomen.

1. King David *****+
Dit is het bekendste en meest luxe hotel van Jeruzalem. Vele beroemdheden hebben reeds in
dit hotel gelogeerd.
Ligging: Zeer centraal gelegen in het hart van Jeruzalem met uitzicht op de Oude Stad.
Faciliteiten: Kings Garden restaurant, Grill room La Regence, lobby, bar, buitenzwembad
met snackbar, kinderbad en speelplaats, fitness center, tennisbaan, beautysalon, massage,
stomerijservice, winkeltjes en gratis parkeerplaatsen.
Kamers: Er zijn 237 kamers incl. 39 suites die zijn voorzien van kluisje, kabel tv, telefoon met
voicemail, fax/modem/pc aansluiting, climate control, badkamer, internet tegen betaling,
handdoekwarmer en roomservice.

2. Inbal *****
Uitstekend hotel door o.a. de prima ligging en de luxe die het te bieden heeft.
Ligging: Op een heuvel naast de “Liberty Bell Gardens”. Uitermate gunstig t.o.v. de Oude Stad
en het centrum gelegen.
Faciliteiten: Buffet restaurant, café met lichte maaltijden, pool restaurant (alleen geopend in
de zomer voor lunch en diner), lobby, buitenzwembad (verwarmd en overdekt in de winter),
kinderbad, spa met sauna’s, jacuzzi, massage, kapsalon, beautysalon, massage, diverse behandelingen en fitness, stomerijservice, babysitservice, synagoge, winkeltjes, gratis parkeergarage
en Communication Center met o.a. werkruimtes, fax- en fotokopieservice.
Kamers: Het hotel beschikt over 283 kamers en suites die zijn voorzien van kluisje,
airconditioning, badkamer, haardroger, telefoon met voicemail, internet tegen betaling,
roomservice, koelkastje, kabel tv en radio.

3. Prima Park Jerusalem ***+
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Een goed middenklasse hotel voor een uitstekende prijs. Vlak bij het hotel stopt de “light rail”
(tram) die u naar hartje Jeruzalem brengt.
Ligging: Vlakbij de Herzl Boulevard, niet ver van o.a. de Hebreeuwse universiteit, de Knesset
en het Israël museum.
Faciliteiten: buffetrestaurant, à la carte restaurant, lobby bar, synagoge, stomerijservice, gratis
parkeren en gratis kluisjes bij de receptie. Speciaal voor gasten van dit hotel: u kunt gratis
gebruik maken van het sportcentrum van de Hebreeuwse Universiteit (binnenzwembad,
tennisbanen, squash, fitness), op loopafstand van het hotel. Gratis gebruik van WIFI in de lobby.
Kamers: Het hotel heeft 210 kamers en 7 suites. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning,
badkamer, haardroger, telefoon en kabeltv.

hotels
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4. Legacy Jerusalem ****
Een intiem en bijzonder smaakvol ingericht hotel. Door het kleinschalige karakter (slechts 50
kamers), biedt het hotel een zeer persoonlijke service.
Ligging: Ca. 1500 meter van het centrum en ca. 500 meter van de oude stad (Damascus Poort/
de Arabische wijk).
Faciliteiten: Receptie. lounge, internet, wifi, business lounge en airconditioning/verwarming.
Binnenbad, sauna en jacuzzi (mannen en vrouwen gescheiden), fitness, squash, tennisbaan,
loungebar/snackbar en terras. Op de 5e etage een buffetrestaurant, à la carte restaurant en bar
met schitterend uitzicht over de stad. Voor het hotel een mooi aangelegde patio-tuin met zitjes. Gratis parkeerplaats o.b.v. beschikbaarheid.
Kamers: Standaard kamer: Compact, smaakvol ingerischt met airconditioning/verwarming,
telefoon, draadloos internet, minibar, flatscreen satelliet-tv, kluisje en koffie-/theefaciliteiten.
Badkamer met bad of douche, badjassen en haardroger.
Superior kamer: als de standaard kamer maar ruimer, met zitje en een ruimere badkamer met
bad/douche.

5. Prima Kings ****
Dit prima hotel heeft een geweldige ligging op loopafstand van de Oude Stad. Het is recentelijk gerenoveerd en heeft een goede prijs/kwaliteitverhouding.
Ligging: Het hotel is zeer centraal gelegen, naast de Grote Synagoge en het Onafhankelijkheidspark.
Faciliteiten: Het hotel beschikt over een restaurant, lobby, coffeeshop, bar, gezellig terras,
souvenirwinkeltje en parking (tegen betaling).
Kamers: De 214 kamers beschikken over airconditioning, badkamer, haardroger, telefoon met
voicemail en modem, kabel tv, waterkoker, kluisje, koelkastje en internetaansluiting (tegen
betaling). Veel kamers hebben een balkon.

6. Prima Royale ****
Voorheen het Windmill hotel. Door de uitstekende ligging, gezellige inrichting en leuke sfeer
een zeer geliefd hotel op een uitstekende locatie.
Ligging: Centraal maar toch rustig gelegen in het centrum van Jeruzalem, op loopafstand van
de Oude Stad.
Faciliteiten: Restaurant, lobby, bar, coffeeshop, souvenirwinkeltje, business center en parkeergelegenheid.
Kamers: Er zijn 133 kamers en suites die zijn voorzien van airconditioning, badkamer,
haardroger, kluisje, minibar, radio, kabel tv, telefoon met voicemail en draadloze internet
aansluiting (tegen betaling).

7. Bezalel ****+
De zeer centrale ligging en de warme sfeer in dit goed verzorgde hotel zorgen voor een zeer
aangenaam verblijf in het Bezalel hotel. Als onderdeel van de Atlas keten weet u dat er aan alle
details wordt gedacht en u zich welkom zult voelen.
Ligging: Vlakbij de Bezalel School of Art, nog geen 2 kilometer van o.a. Klaagmuur en ca. 500
meter van de bekende, kleurrijke, deels overdekte Mahane Yehuda Markt.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, stomerijservice, gratis internet in het hele hotel.
Kamers: De 37 kamers zijn voorzien van badkamer, airconditioning, gratis wifi, flat-screen tv,
waterkoker en koelkastje.

8. Harmony ****
Klein, centraal gelegen hotel dat modern is ingericht. Een aanrader.
Ligging: Gelegen in een mooie wijk in het centum van Jeruzalem, vlakbij de oude stad.
Faciliteiten: Restaurant, lobby, stomerijservice en business lounge ingericht als Engelse Club
met haard en biljart.
Kamers: Slechts 50 kamers die zijn voorzien van badkamer, airconditioning, tv, telefoon,
haardroger, koelkastje, radio, telefoon met voicemail, kluisje, waterkoker en gratis internetverbinding.

9. Leonardo Jerusalem ****
Groot hotel dat vanwege de uitstekende ligging en de vele faciliteiten een uitstekend uitgangspunt is voor een bezoek aan Jeruzalem.
Ligging: Op ca. 20 minuten loopafstand van de Oude Stad.
Faciliteiten: Bar/lobby, 2 restaurants, buitenzwembad, fitnessruimte, souvenirwinkeltje,
kinderclub (alleen in het seizoen) en stomerijservice.
Kamers: Het hotel heeft 397 kamers die zijn voorzien van airconditioning, badkamer,
haardroger, kabel-tv, kluisje, radio, telefoon en draadloos internet (tegen betaling).
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10. The Market Courtyard appartementen ****
Prettige appartementen op een toplokatie!
Ligging: Zeer centraal, op loopafstand van de Oude Stad. De Mahane Yehuda Markt bevindt
zich tegenover het hotel. Dit is de grootste markt van Israël en u vindt hier o.a. veel groente,
fruit, kruiden, vlees, vis en vele restaurantjes en bars. Een halte van de light-rail snelram ligt
op slechts 150 meter afstand.
Faciliteiten: Er is een lounge en er is gratis wifi in het hele hotel.
Kamers: Alle appartementen zijn voorzien van een volledig uitgeruste kitchenette, flatscreen
tv, airconditioning, zithoek, badkamer, en gratis wifi. Alle appartementen hebben een balkon
of patio met goed uitzicht.

11. Eyal Hotel ****
Een nieuw hotel met een moderne uitstraling. De eco-stijl van het hotel vindt u o.a. terug in
het gebruik van veel daglicht en het energie-efficiënte verwarmingssysteem.
Ligging: Zeer centraal gelegen, naast de Ben Yehuda Street en op slechts enkele minuten
loopafstand van de Oude Stad. Op 5 minuten lopen van het hotel bevindt zich een halte van de
light rail, waarmee u op een makkelijke manier de hele stad door kunt reizen.
Faciliteiten: Lobby, buffetrestaurant en gratis gebruik van internet in het hele hotel.
Kamers: De 68 kamers zijn modern ingericht en voorzien van badkamer, airconditioning,
LCD tv, koffie/theezet faciliteiten, koelkastje en gratis wifi.

12. Montefiore ***
Hotel met uitstekende ligging in een zijstraat van de King David Street. Ondanks de centrale
ligging is het er toch vrij rustig. Een aanrader.
Ligging: Vlakbij het Ben Yehuda winkelcentrum en de Grote Synagoge, omgeven door vele
restaurantjes.
Faciliteiten: Receptie, lobby lounge, kosher restaurant, bar en coffeeshop.
Kamers: Er zijn 48 kamers die zijn voorzien van airconditioning, badkamer, telefoon, kabel-tv,
kluisje, koelkastje, koffie- en theezetfaciliteit en gratis draadloos internet.

13. Agripas Boutique Hotel ****
Nieuw hotel met een uitstekende ligging en prima service. Modern ingericht in rustige
kleuren.
Ligging: In het centrum van Jeruzalem, vlakbij de overdekte Mahane Yehudamarkt. De Oude
Stad, Jaffa Street, Ben Yehudastreet en het Sacher Park liggen op loopafstand.
Facilicteiten: Lobby, terras, gratis WIFI verbiding, gratis heet water/koffie/thee in de lobby.
Het ontbijt kunt u in het naastgelegen restaurant gebruiken. Gratis parkeergelegenheid in de
omgeving (o.b.v. beschikbaarheid).
Kamers: De 52 moderne kamers zijn voorzien van badkamer, airconditioning, houten vloer,
LCD tv, koelkastje en digitaal kluisje.

14. Jerusalem Gardens hotel & Spa **** (voorheen Leonardo Inn)
Ligging: In het nieuwe gedeelte van Jeruzalem, vlakbij o.a. de Knesset, het Israèl Museum en
de Hebreeuwse Universiteit.
Faciliteiten: Restaurant, lobby lounge & bar, snackbar, binnen- en buitenzwembad, spa met
sauna, fitness center en jacuzzi (spa gratis toegankelijk voor hotelgasten), souvenirwinkeltje
en parkeergelegenheid.
Kamers: De 180 kamers, suites en familiekamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger, kabel-tv, telefoon, kluisje en radio. Alle kamers zijn voorzien van balkon.

15. Rimonim Shalom Jerusalem ***
Ligging: Vlakbij het Holocaustmonument Yad Vashem, een winkelcentrum en het Hasassah
ziekenhuis. Vlakbij het hotel stopt de bus naar het centrum van Jeruzalem.
Faciliteiten: Restaurant, lobby lounge, bar, semi-Olymisch zwembad, souvenirwinkeltje,
kapsalon en parkeergelegenheid.
Kamers: Alle 287 en 23 suites zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger, radio,
tv en telefoon.
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Uitgezonderd in Eilat en aan de Dode Zee zijn de buitenzwembaden alleen in (een deel van) het zomerseizoen geopend.
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16. Grand Court ****
Gunstig gelegen, goed verzorgd hotel met mooie binnenplaats en buitenzwembad.
Op loopafstand van de Oude Stad.
Ligging: Uitstekende centrale ligging, aan de St. George Street, op loopafstand van de Oude
Stad.
Faciliteiten: Het hotel beschikt over een lobby lounge, buffetrestaurant, groot buitenterras
waar het ontbijt en het diner gebruikt kunnen worden, business center en een buitenzwembad met kinderbad (alleen in de zomer geopend).
Kamers: Alle 442 kamers, die verspreid zijn over 10 verdiepingen, zijn voorzien van
airconditioning, kabel tv, telefoon met voice-mail, badkamer, haardroger, kluisje, koelkastje
en waterkoker.

17. The Post Hostel Jerusalem ***
De uitstekende ligging is één van de pluspunten van dit hostel, waarvan wij de kamers
met privé faciliteiten aanbieden. Het is ingericht als een oud postkantoor en heeft een
gemoedelijke sfeer en wordt uitstekend beoordeeld.
Ligging: Zeer centraal, op ca. 1,5 km van de Oude Stad.
Faciliteiten: Lounge, bar, dakterras met uitzicht op de stad, relaxruimte, gezamenlijke keuken
waar u zelf b.v. even een snack kunt opwarmen.
Kamers: Er zijn 43 kamers, waarvan wij alleen de kamers met privé-faciliteiten aanbieden.
Deze zijn voorzien van badkamer met douche en toilet, tv en gratis wifi.

18. Arthur Hotel ****
Een nieuw boutique hotel van de Atlas teken. Fijn hotel met prima ligging en moderne
inrichting in klassieke stijl.
Ligging: In het centrum van Jeruzalem, op ca. 10 minuten loopafstand van de oude stad en
5 minuten loopafstand van het Mamilla winkelcentrum.
Faciliteiten: Lobby, restaurant (met Finse keuken), gratis gebruik van computer met wifi in de
lobby, betaald parkeren in de omgeving (o.b.v. beschikbaarheid), gratis gebruik van internet in
het hele hotel. Dagelijks, m.u.v. zaterdagen, happy hour.
Kamers: De 54 sfeervolle kamers zijn voorzien van badkamer, airconditioning, LCD tv,
koffie/theezet faciliteiten, koelkastje, kluisje en haardroger.

19. Caesar Premier Jerusalem ***
Dit goed verzorgde hotel heeft een prettige ligging.
Ligging: Gelegen aan de winkelstraat Jaffa Road, dichtbij het centrale busstation.
Faciliteiten: Het hotel heeft een restaurant, pianobar, lobby lounge, coffeeshop, zwembad op
het dak en parkeergelegenheid. (o.b.v. beschikbaarheid)
Kamers: Alle 150 kamers hebben airconditioning, badkamer, internetaansluiting, koelkastje,
tv, radio, telefoon met voicemail en koffie- en theezetfaciliteiten.
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1. Herod's Tel Aviv *****
Voorheen Leonardo Plaza. Het hotel heeft een enorme verandering ondergaan en is
geüpgraded tot een stijlvol, luxe hotel. i.c.m. de ligging een uitstekende keuze voor een verblijf
in Tel Aviv. Absoluuut een aanrader vanwege onze speciale prijs!
Ligging: Prima ligging direct aan de boulevard en het strand van de Middellandse Zee. Aan de
Hayarkon Street, naast het Kikar Atarim plein en vlakbij de jachthaven.
Faciliteiten: Buitenzwembad, lobbybar, à la carte restaurant, buffetrestaurant, stomerijservice,
beautyshop, spa, fitness en direct toegang tot het strand.
Kamers: Alle 357 kamers en suites beschikken over een balkon met zeezicht, airconditioning,
badkamer, koelkastje, telefoon met voicemail, haardroger, kabel tv, radio, kluisje en koffie- en
theezetfaciliteiten.

2. Cinema ***+
Bijzonder hotel, geheel in de originele Bauhaus stijl van een oude bioscoop uit de jaren 30.
De inrichting staat geheel in het teken van oude bioscoopfilms met o.a. originele projectoren,
filmposters, theaterstoelen en een prachtige “showtrap”.
Ligging: Zeer centraal gelegen aan het Dizengoff plein, dichtbij diverse winkels, restaurants
en het uitgaansleven van Tel Aviv.
Faciliteiten: Het hotel beschikt over een ontbijtrestaurant, café, sauna, jacuzzi, stomerijservice,
roomservice, een beperkt aantal parkeerplaatsen (o.b.v. beschikbaarheid) en lobby bar. Tevens
kunnen alle gasten van het hotel tijdens het happy hour (van zondag t/m donderdag) gebruik
maken van een speciale ruimte met o.a. gratis drankjes en hapjes. Bovendien kunt u als gast
van het hotel gratis gebruik maken van een beperkt aantal fietsen van het hotel.
Kamers: Het hotel heeft 82 kamers die beschikken over airconditioning, badkamer, haardroger, kluisje (tegen betaling), waterkoker, koelkastje, satelliet tv, telefoon met voicemail en
gratis internetverbinding. Enkele kamers hebben beschikking over een magnetron.

3. Center Chic ***+
Recentelijk gerenoveerd, centraal gelegen, kleinschalig hotel met uitstekende service.
Ligging: Centraal, vlakbij Hayarkon Street op loopafstand van het strand van de Middellandse Zee.
Faciliteiten: Café, lobby lounge en coffeeshop. Het ontbijtbuffet gebruikt u in het tegenover
gelegen Cinema hotel. Het hotel beschikt over gratis internet en u kunt tevens gratis gebruik
maken van een beperkt aantal fietsen van het hotel.
Kamers: Er zijn 56 kamers (waarvan 48 met balkon) die zijn voorzien van airconditioning,
badkamer, tv, radio, telefoon met voicemail, haardroger, koelkastje, waterkoker en kluisje.
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4. Shalom Hotel & Relax Tel aviv ****+
In dit uitstekende, kleinschalige hotel kunt u genieten van een luxe beach house sfeer en
prima service.
Ligging: Aan de Hayarkon Street, op slechts een paar minuten loopafstand van het strand en
de gezellige oude haven.
Faciliteiten: Ontbijtrestaurant, klein buitenterras, lobby en zonne/loungeterras op het dak
met schitterend uitzicht op zee. Gasten van het hotel kunnen gratis gebruik maken van een
beperkt aantal fietsen van het hotel en tijdens het happy hour (zondag t/m donderdag) zijn er
gratis hapjes en drankjes, waaronder een uitgebreide theeselectie.
Kamers: De 51 sfeervolle kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger,
lcd-tv, waterkoker, koelkastje, kluisje en gratis computer met internet op de kamer.

5. ArtPlus ***+
Het thema van dit hotel in retro stijl is vanzelfsprekend: kunst. In de publieke ruimtes en de
kunstgallery vindt u kunstwerken van gerenomeerde en nieuwe Israëlische kunstenaars.
Ligging: In een levendige wijk, op loopafstand van zowel de kunstgallerieën van Gordon
Street als van het strand.
Faciliteiten: Kunstgallery, zonnedek op het dak, winkeltje, stomerijservice en bibliotheek
waar tevens het ontbijt geserveerd wordt. Tevens kunnen alle gasten van het hotel tijdens het
happy hour (van zondag t/m donderdag) gratis drankjes en hapjes verkrijgen.
Kamers: De 62 kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger,
kabel-tv, telefoon met voicemail, koelkastje, koffie- en theezetfaciliteiten, radio, kluisje en
gratis draadloos internet.

6. Golden Beach ***
Eenvoudig hotel met een unieke ligging: direct aan de boulevard van Tel Aviv op zo’n 10
meter van het strand.
Ligging: Aan de boulevard, vlakbij de Hayarkon Street en Allenby street. Winkels, restaurants
en uitgaansgelegenheden liggen op een steenworp afstand.
Faciliteiten: Restaurant, bar, parkeergelegenheid (tegen betaling, o.b.v. beschikbaarheid), gratis
gebruik van de computer in de lobby en gratis wifi.
Kamers: De 120 kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, kabeltv, radio, gratis
wifi en minibar.

7. Melody ****
Dit kleine, modern ingerichte hotel heeft als credo: “If you want creative people, give them
enough time to play”.
Ligging: Centraal gelegen, vlakbij het Independence Park. Het strand, de haven, winkels en
restaurants liggen allemaal binnen handbereik.
Faciliteiten: lobby, dakterras met prachtig uitzicht over de stad, stomerijservice, een beperkt
aantal parkeerplaatsen (o.b.v. beschikbaarheid), café en gratis gebruik van de dvd-bibliotheek.
Bovendien kunt u als gast van het hotel gratis gebruik maken van een beperkt aantal fietsen
van het hotel en kunnen alle gasten van het hotel tijdens het happy hour (van zondag t/m
donderdag) gratis drankjes en hapjes verkrijgen.
Kamers: de 55 kamers (waaronder 2 junior suites) beschikken over airconditioning, badkamer,
haardroger, kabeltv, dvd speler, radio, koffie- en theezetmogelijkheid, koelkastje, kluisje (groot
genoeg voor een laptop), telefoon met voicemail en gratis draadloze internetaansluiting.
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8. Leonardo Beach ****
Mooi gerenoveerd hotel (voorheen Leonardo Basel) op een prima locatie.
Ligging: Gellegen aan de Hayarkon Street, op loopafstand van het strand en de promenade.
Winkeltjes en restaurantjes liggen op een steenworp afstand.
Faciliteiten: Restaurant, lobbybar, cocktail lounge, buitenzwembad , snackbar, stomerij service
en parkeergelegenheid in de omgeving (o.b.v. beschikbaarheid, tegen betaling).
Kamers: De 134 kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger, koelkastje,
telefoon met voicemail, LCD kabeltv, koffie- en theezet faciliteiten en kluisje.

9. Prima Tel Aviv *
Dit recent gerenoveerde hotel ligt op een prima locatie en is fris en sfeervol ingericht.
Ligging: Gelegen aan de Hayarkon, op een prima locatie vlakbij de levendige promenade en
het strand.
Faciliteiten: Lobbybar en lounge, restaurant, stomerijservice en parkeergelegenheid (tegen
betaling).
Kamers: Alle 60 gerenoveerde kamers hebben airconditioning, badkamer, kabel TV, kluisje,
koelkastje, telefoon, koffie- en theezetfaciliteiten, draadloze internetverbinding
(tegen betaling).

10. Isrotel Tower Hotel ****
Ligging: Het hotel biedt ruime appartementen, gelegen in het hart van Tel Aviv, direct aan het
strand en op loopafstand van het centrum.
Faciliteiten: Het Isrotel Tower Hotel heeft verschillende accommodaties, waaronder de
Superior Room, Deluxe Room en de Junior en Tower Suites. Het zwembad op het dak
(geopend in de zomer) biedt een schitterend uitzicht over de Middellandse Zee. Het hotel
beschikt verder over een health club en parkeergelegenheid.
Kamers: Alle accommodaties beschikken over badkamer, airconditioning, haardroger,
telefoon, WIFI aansluiting (tegen betaling) en tv. De suites zijn voorzien van een kitchenette
en een aparte woonkamer, extra tv en stereo/cd installatie. De Deluxe Room en Tower Suite
hebben een balkon.

11. Prima City ***+
Het City hotel ligt zeer centraal, maar toch in een rustige straat gelegen en biedt
uitstekende service. Prima prijs/kwaliteitverhouding.
Ligging: Zeer centraal in de hotelwijk van Hayarkon Street, vlakbij het strand.
Faciliteiten: Lobby lounge, restaurant, café, beperkte parkeergelegenheid, gratis draadloze
internetverbinding in de lobby en cafetaria. Bovendien kunt u als gast van het hotel gratis
gebruik maken van een beperkt aantal fietsen van het hotel.
Kamers: Er zijn 96 kamers, waarvan 24 met balkon, die voorzien zijn van badkamer,
air-conditioning, radio, telefoon met voicemail, kabel-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, koelkastje, radio en kluisje.

12. Market House ****
Schitterend nieuw boutique hotel van de Atlas keten gelegen in de oude wijk Jaffa. Het unieke,
levendige karakter van deze wijk is terug te zien in het design van dit hotel. In de sfeervolle lobby lounge kunt u door glasplaten de indrukwekkende archeologische resten van de
Byzantijnse kapel bekijken.
Ligging: Gelegen aan Beit Eshel Street, naast de klokkentoren en de vlooienmarkt van Jaffa.
Faciliteiten: Lobby lounge, buffetrestaurant, excursiebalie en wasservice. Gasten van het hotel
kunnen gratis gebruik maken van een beperkt aantal fietsen en tijdens het happy hour
(dagelijks) zijn er gratis hapjes en drankjes.
Kamers: De 45 kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger, lcd-tv, telefoon
met voicemail, koffie- en theezetfaciliteiten, koelkastje, kluisje, en gratis draadloos internet.

13. Leonardo Art ****
De uitstekende ligging, het zwembad op het dak en de moderne inrichting maken dit hotel
meer dan de moeite waard. Zoals de naam doet vermoeden is er in het hotel veel kunst van
bekende Israëlische en internationale kunstenaars te zien.
Ligging: Direct aan de boulevard en vlakbij het strand, de gezellige oude haven, de
Carmelmarkt en de levendige Dizengoff street.
Faciliteiten: Restaurant, lobby met lobby bar/restaurant, zwembad op het dak met poolbar,
business lounge en gratis parkeergelegenheid (o.b.v. beschikbaarheid).
Kamers: Het hotel heeft 156 kamers die zijn voorzien van airconditioning, badkamer,
haardroger, telefoon, lcd satelliet tv, koelkastje en wifi.
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14. Grand Beach ****
Een fijn hotel met zwembad op het dak. U heeft een prachtig uitzicht op de Middellandse Zee.
Ligging: Op slechts 3 minuten lopen van het strand, tegenover het Independence Park en op
5 minuten lopen van de gezellige oude haven.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, lobby, lobbybar, zwembad op het dak, wasserette en stomerij.
Kamers: Alle 212 kamers hebben zeezicht. Ze zijn voorzien van airconditioning, badkamer,
haardroger, telefoon met voicemail, lcd tv met filmkanalen, koelkastje, kluisje, waterkoker.

15. Leonardo Suite By the Beach Bat Yam ****
Mooi aan de Middellandse Zee gelegen suite hotel in Bat Yam, een voorstad van Tel Aviv.
Voorheen Mercure Suites Bat Yam.
Ligging: In Bat Yam, ten zuiden van Jaffa, op ca. 8 kilometer van Tel Aviv, aan het zandstrand.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, barbecuerestaurant, cafe-restaurant, bar lounge, binnen- en
buitenzwembad. spa, sauna, fitness, winkeltjes, schoonheidssalon en parkeergelegenheid
(tegen betaling).
Kamers: Er zijn 116 suites die zijn voorzien van badkamer, haardroger, airconditioning,
kluisje, satelliet/kabeltv, telefoon met voicemail, draadloos internet en kitchenette met
koelkastje, waterkoker en magnetron.

16. Deborah ***
Een prettig hotel met een uitstekende ligging waar u zich snel thuis zult voelen. Vanwege de
ligging en prijs zeker een aanrader!
Ligging: Zeer centraal gelegen op een steenworp afstand van de boulevard, het strand van de
Middellandse Zee en de Marina.
Faciliteiten: Ontbijtrestaurant, lobby, stomerijservice en synagoge.
Kamers: De 69 kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, kluisje, koelkastje, haardroger en gratis internetaansluiting.

17. Isrotel Royal Beach Tel Aviv *****
Dit nieuwe exclusieve hotel van de Isrotel keten heeft dankzij de ligging en omdat het 23
verdiepingen hoog is een prachtig uitzicht over de stad. De service is zoals u van de Isrotel
keten kunt verwachten!
Ligging: slechts door een weg gescheiden van het strand en de boulevard.
Faciliteiten: restaurant met terras met uitzicht op zee, lobby met lobby bar, business lounge,
buitenzwembad met kinderbad en ruim terras, fitnessruimte en uitgebreide spa.
Kamers: alle 230 kamers en suites hebben zee- en cityview. Ze zijn voorzien van badkamer,
airconditioning, bureau, LCD tv en minibar. De meeste kamers hebben een balkon.

18. 65 hotel
Midden in het hart van Tel Aviv ligt dit zeer prettige boutiquehotel. Het uitzicht vanaf het
dakterras is prachtig.
Ligging: direct aan de Rothschild boulevard, vlakbij winkels, bars, restaurants, musea en
markten. Het overdekte winkelcentrum Dizengoff Center is lopend in ca. 15 minuten te
bereiken. Het strand ligt op ca. 1300 meter van het hotel.
Faciliteiten: receptie, restaurant en dakterras.
Kamers: de kamers zijn voorzien van badkamer met inloopdouche, airconditioning, koffie/theevoorzieningen, minibar, kabeltv, kluisje, haardroger en gratis wifi.

19. Yam Hotel ****
Modern hotel met frisse inrichting en uitstekende service.
Ligging: Aan de noordkant van de hotelwijk van Tel Aviv, vlakbij de nieuwe Marina, vlakbij de
boulevard en op ca. 5 minuten loopafstand van het strand.
Faciliteiten: Lounge/ontbijtruimte, gratis wifi in het hele hotel, gratis fietshuur en op
doordeweekse dagen happy hour (gratis drankjes, lokale wijnen en hapjes).
Kamers: Er zijn 43 kamers met airconditioning, badkamer, haardroger, LCD tv, gratis wifi,
mogelijkheid om koffie en thee te maken, koelkastje en kluisje. De meeste kamers hebben
uitzicht op de zee en de haven.
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Netanya
De zandstranden zijn hier heerlijk, het stadje gezellig met vele terrasjes en winkels.
De ligging is zeer centraal. Zowel Tel Aviv en Jeruzalem als het noorden (bijvoorbeeld het
meer van Tiberias) zijn makkelijk te bereiken.

Residence hotel ***
De goede ligging en de prima prijzen maken dit hotel tot een echte aanrader. Direct naast
het hotel is een lift naar het strand.
Ligging: In het centrum van Netanya, direct aan het strand. naast het Residence Beach.
Faciliteiten: Bar, restaurant, stomerijservice en gratis parkeergelegenheid. U kunt gratis
gebruik maken van het zwembad, de sauna, de fitnessruimte en het entertainmentprogramma
van het Galil hotel.
Kamers: Het hotel heeft 96 kamers. De standaard kamers zijn eenvoudig en beschikken over
airconditioning, badkamer, telefoon, radio, kluisje en satelliet-tv. De superior kamers hebben zeezicht en beschikken tevens over een koelkastje, koffiezetapparaat en haardroger. Alle superior kamers
hebben een balkon, m.u.v. de superior kamers op de 2e verdieping. Dit zijn wat grotere kamers.
APPARTEMENTEN

Residence Beach appartementen ***+
Als u een betaalbare studio of 2-kamer suite zoekt, bent u hier aan het goede adres.
In combinatie met de goede ligging kunnen wij het Residence Beach van harte aanbevelen.
Ligging: In het centrum van Netanya, direct naast het Residence hotel.
Faciliteiten: Bar, Frans restaurant met terras, minimarkt, wasserette, gratis parkeergelegenheid
en fitness. U kunt gratis gebruik maken van het zwembad, de sauna, de fitnessruimte en het
entertainment-programma van het Galil hotel.
Kamers: De studio’s (1-kamer appartementen) en suites (2-kamer appartementen) zijn voorzien
van badkamer, airconditioning, kitchenette, koelkastje, telefoon, radio, kabel-tv, sofabed, koffiezetapparaat, haardorger, kluisje en balkon.

Leonardo Plaza ****
Hotel met moderne, frisse uitstraling. De prima ligging, het zwembad op het dak en de
Mediterrane inrichting maken dit hotel zeker de moeite waard.
Ligging: Centraal gelegen bij het gezellige Onafhankelijkheidsplein, waar vele restaurantjes en
terrasjes te vinden zijn, op slechts 350 meter van het strand.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, bar, lounge, zwembad, fitness, spa met diverse behandelingen en
een kinderclub,
Kamers: Er zijn 170 kamers die zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger,
koelkastje, lcd tv, kluisje, wifi en koffie- en theezet mogelijkheid.
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Margoa ***
Gezellig, eenvoudig familiehotel met een goede ligging dat recentelijk is gerenoveerd.
Leuk hotel voor een prima prijs.
Ligging: Ca. 100 meter van de lift naar het strand en op 2 minuten loopafstand van het centrum.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, moderne bar/café met buitenterras en synagoge.
Kamers: Margoa heeft 75 kamers, waaronder 24 familiekamers en 6 suites met kitchenette.
Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, radio, kabel tv, telefoon en
koelkastje.

Galil ***
Dit eenvoudige hotel heeft veel faciliteiten.
Ligging: Door een weg gescheiden van het strand, op ca. 1 km van het centrum van Netanya
(gratis shuttlebus).
Faciliteiten: Restaurant, pianobar, discotheek, buitenzwembad, winkeltje, tafeltennis, speeltuintje,
healthclub met fitness en sauna, synagoge, entertainmentprogramma en gratis parkeergelegenheid.
Kamers: Alle 84 ruime kamers (geschikt voor max. 4 personen) hebben een balkon en uitzicht
over de Middellandse Zee. Ze zijn voorzien van airconditioning, badkamer, telefoon, radio,
satelliet tv en kluisje.

Haifa
Haifa is vooral bekend vanwege de prachtige tempel van
Bahai met zijn tuinen die een lust voor het oog zijn.
De haven is van wereldniveau, ook cruiseschepen uit de
hele wereld meren aan in de haven van Haifa.
De stad ligt op de Carmel berg, wat schitterende
uitzichten oplevert. De kruisvaardersstad Acco is één
van de dagtochtmogelijkheden.

Bay Club ****
Een prachtig boutique hotel van de uitstekende Atlas keten, dat een rustige en chique sfeer
uitstraalt.
Ligging: Tussen de Haifa Baai en de Carmel Berg, In het centrum van Tel Aviv, vlakbij de Ben
Yehudastreet. Vele winkels, restaurants, uitgaansgelegenheden en de Hacarmel markt bevinden
zich op een steenworp afstand. Maar ook het strand ligt op slechts 50 meter van het hotel.
Faciliteiten: Restaurant met open deuren naar de tuin met terras en vijver, lobby, gratis
computer met internet in de lobby, parkeergelegenheid nabij het hotel (tegen betaling),
gratis fietsverhuur en dagelijks (behalve op zaterdagen) happy hour met gratis drankjes.
Kamers: De 55 kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, LCD kabeltv, kluisje,
koelkastje, haardroger, telefoon met voicemail en thee- en koffiezetfaciliteiten.

Art Gallery Hotel Haifa ***+
Een centraal gelegen hotel in Bauhaus-stijl, waar kunst van diverse Israëlische kunstenaars te
zien is, zowel in de openbare ruimtes als in de kamers.
Ligging: In het centrum van Haifa, bij diverse winkels en restaurants, vlakbij de Grote
Synagoge van Haifa.
Faciliteiten: Lobby café, restaurant, spa met div. behandelingen, massage, fitnessruimte en dakterras, parkeergelegenheid (op basis van beschikbaarheid), babysitservice, stomerijservice en
op donderdagen gratis tour met gids door het hotel waarbij u o.a. uitleg krijgt over de kunst in
het hotel. Verder staan er in de lobby 2 computers met internet gratis tot uw beschikking.
Kamers: Alle 40 kamers en suites zijn voorzien van badkamer, airconditioning, lcd-kabeltv,
koffie-en theezetfaciliteit, telefoon, koelkastje en kluisje.
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Theodor Hotel ***+
Dit hotel is genoemd naar Theodor Herzl. Dat is te zien aan de decoraties en sfeer van het hotel.
Ligging: Vlakbij de historische Hadar wijk en de markt, vlakbij diverse winkels en restaurantjes. De bekende German Colony ligt op ca. 20 minuten loopafstand van het hotel.
Faciliteiten: Lobby met lobby bar, meerdere bibliotheken met boeken in diverse talen, buffetrestaurant, stomerijservice, babysitservice en diverse massages. Parkeergelegendheid direct bij
het hotel (obv beschikbaarheid) en in de omgeving van het hotel (tegen betaling).
Kamers: De 98 kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, lcd kabeltv, kluisje en
telefoon.

Maris ****
Kleinschalig hotel met modern en strak ingerichte kamers die allemaal een kleine kitchenette
hebben.
Ligging: In een rustige straat in het lage gedeelte van Haifa, vlakbij de haven. Openbaar vervoer (trein en bus) zijn dichtbij het hotel te vinden.
Faciliteiten: Receptie, zonneterras en gratis wifi. U kunt ontbijten in één van de in de buurt
van het hotel liggende cafés.
Kamers: Het hotel heeft 28 kamers die beschikken over een kleine kitchenette met een koelkastje, een magnetron en keukengerei. Verder zijn de kamers voorzien van airconditioning,
badkamer, koelkastje, kabel lcd-tv, telefoon en kluisje.

Nahariya
De noordelijkste badplaats van Israël. Het heeft prachtige brede zandstranden en een mooie
boulevard. Het is opgericht door uit Duitsland gevluchte Joden en heeft nog altijd een
Europees, rustiek karakter.
Shtarkman Erna ***
Kleinschalig, eenvoudig maar gezellig familiehotel waar men zich snel thuis zal voelen.
Ligging: In de residentiële wijk van Nahariya, op loopafstand van het zandstrand en winkels,
restaurants en cafe’s.
Faciliteiten: Bar/pub, ontbijtbuffet, fietsverhuur, stomerijservice, kluisjes bij de receptie, tafeltennis, gratis parkeergelegenheid, bibliotheek en tuin met terras en speeltuin.
Kamers: De 30 kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer en satelliet-tv.
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De stad met zijn vele terrasjes, winkels en
restaurants ligt prachtig aan het meer van
Galilea. Vlakbij vindt u bijvoorbeeld de
plaats Capernaum. Een groot gedeelte van
het jaar is deze groene stad omzoomd met
bloemen zoals de bougainville.
Prima Galil Tiberias ***+
Een sfeervol, met oog voor detail gerenoveerd hotel met in de verte schitterend uitzicht over
het Meer van Galilea.
Ligging: In het historische centrum van Tiberias.
Facliliteiten: Restaurant, lobby lounge, bar, buitenzwembad, zonneterras met prachtig uitzicht
over het Meer van Tiberias, stomerijservice, synagoge en gratis parkeergelegenheid.
Kamers: De 93 kamers en familie suites zijn voorzien van airconditioning, badkamer,
haardroger, kabel tv, telefoon, koffie-/theezetfaciliteiten, koelkastje en draadloos internet
(tegen betaling).

Leonardo Plaza Tiberias ****+
Dit hotel. voorheen Moriah Plaza, is in 2006 gerenoveerd en heeft een uitstekende ligging.
Ligging: Zeer centraal gelegen, direct aan het Meer van Tiberias.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, geheel gerenoveerde lobby, lounge met vegetarische gerechten,
buitenzwembad, sauna, massage, fitness, spa met overdekte buitenjacuzzi met uitzicht op
het zwembad en het meer van Tiberias, uitgebreide kinderclub en parkeergelegenheid (tegen
betaling).
Kamers: Alle 258 kamers en suites zijn voorzien van balkon, airconditioning, badkamer,
kluisje, haardroger, radio, tv, telefoon en roomservice.
In het hele hotel is draadloos internet beschikbaar (tegen betaling).

Prima Too Tiberias ***
Een nieuw zusterhotel van het naastgelegen Prima Galil hotel, ingericht met hetzelfde oog
voor detail.
Ligging: Direct naast het Prima Galil Tiberias. Faciliteiten: Lobby lounge, bar, restaurant.
Kamers: Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger, kabel tv,
telefoon en koelkastje.

U Boutique Kinnereth *****						
Modern hotel direct aan het Meer van Tiberias. Het uitzicht vanuit het hotel, de tuin en het
zwembad is schitterend.
Ligging: direct aan het Meer van Tiberias, op loopafstand van het centrum van Tiberias.
Faciliteiten: receptie, gratis parkeergelegenheid, restaurant, tuin, zwembad met kinderbad
en poolsnackbar, lobby bar en spa met o.a. massages, diverse schoonheidsbehandelingen en
fitness.
Kamers: de 60 kamers beschikken over een badkamer, airconditioning, kabeltv, minibar,
haardroger, koelkastje, espressoapparaat en gratis wifi.

Leonardo Club Tiberias ***
De centrale ligging in het centrum van Tiberias met uitzicht over het meer en het in de winter
overdekte zwembad zijn natuurlijk de grootste pluspunten van dit hotel.
Ligging: Direct in het centrum van Tiberias, aan de boulevard langs het meer van Tiberias en
dichtbij diverse toeristische attracties.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, zwembad (in de winter verwarmd, en overdekt) met kinderbad,
kinderclub, synagoge, fitness, sauna en spa met diverse behandelingen.
Kamers: De 389 kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger satelliet tv,
telefoon, radio, waterkoker, minibar en balkon met uitzicht op het zwembad, de stad en het
meer van Tiberias.
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Leonardo Tiberias ****
Dit hotel is volledig gerenoveerd en heeft een uitstekende ligging. Alle kamers hebben een
prachtig uitzicht over het meer van Tiberias.
Ligging: Zeer centraal, direct aan het Meer van Tiberias, op loopafstand van het centrum en
omgeven door een mooie tuin.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, lobby bar, buitenzwembad, sauna, fitness, privé-strand,
synagoge en parkeergelegenheid (tegen betaling). Tevens zijn er in het hoogseizoen een
kinderclub en divers entertainment aanwezig.
Kamers: Alle 198 kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, badkamer, kluisje,
koelkastje, koffie- en theezetmogelijkheid, haardroger, radio, kabel TV en telefoon.

Golan Hotel ****
Hotel met veel faciliteiten en prachtige ligging over het Meer van Tiberias en de omliggende
omgeving. Alle kamers hebben een fraai uitzicht.
Ligging: In het oude, historische centrum van Tiberias, op ca. 1,5 km. van het Meer van
Tiberias.
Faciliteiten: Lobby, lobbybar, zwembad, buffetrestaurant, fitness en spa met o.a. jacuzzi’s,
sauna’s en diverse behandelingen.
Kamers: De 98 kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, lcd-tv, telefoon en
minibar. Alle kamers hebben uitzicht over het Meer van Tiberias en het Hermon gebergte.
Sommige kamers hebben een balkon.

Rimonim Mineral ***
Dit therapeutische resort biedt een schitterend uitzicht over het meer en heeft veel faciliteiten.
Pluspunt is ook dat u gebruik kunt maken van het Chamey Tveria Hot Spring Complex, een
luxe complex met o.a. warmwaterbaden, een semi-olympisch zwembad en sauna’s.
Ligging: Vlakbij de oever van het Meer van Tiberias, ca. 5 km van het centrum van Tiberias.
Faciliteiten: Het hotel beschikt over een buffetrestaurant, lobbyrestaurant, bar, buitenzwembad, eigen strand (een paar maanden per jaar geopend), tafeltennis, kinderclub,
entertainment en een wellnesscenter met o.a. sauna, bubbelbad, bad met bronwater en
fitness. Gratis toegang tot het Camey Tveria Hot Spring Complex.
Kamers: 250 kamers, voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger, lcd tv, telefoon,
kluisje, waterkoker en koelkastje.

Nazareth

Deze grootste Arabische stad van Israël staat natuurlijk in het teken van het Christelijke geloof. Maar behalve
kerken zijn er ook talrijke moskeeën en synagogen te vinden. En vele overblijfselen uit de eeuwenoude geschiedenis van de stad. De stad is gebouwd in Midden-Oosterse stijl en heeft een gezellig en levendig centrum.
Rimonim Nazareth ****+
East meets west is het credo van dit hotel, dat ook wel Mary’s Well Hotel of Rimonim
Ha’Maayan genoemd wordt. Een mengeling van modern westers en klassiek oosters met de
service zoals u die van een Rimonim hotel kunt verwachten.
Ligging: Centraal gelegen, in het centrum van de oude stad. Op enkele minuten lopen van de
Aankondigingskerk, omgeven door diverse winkelstraatjes en marktkraampjes..
Faciliteiten: Restaurant, lobbybar, parkeergelegenheid, babysit service, wifi tegen betaling en
bij voldoende deelname worden er gratis wandeltours door de stad georganiseerd.
Kamers: Er zijn 226 kamers die zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger, lcd
kabeltv, telefoon en kluisje.

Legacy Nazareth ****
Een prima hotel met een goede ligging. Vanaf het dakterras heeft u een prachtig uitzicht over
de stad.
Ligging: Op ca. 5 minuten loopafstand van de Aankondigingskerk en ca. 1 kilometer van de
Put van Maria.
Faciliteiten: Lobby, lounge, restaurants, terras, winkeltjes, fitness en parkeergarage onder het
hotel. In het hele hotel is wifi aanwezig.
Kamers: Er zijn 100 kamers, verspreid over 5 verdiepingen. Alle kamers zijn voorzien van badkamer met bad of douche en toilet, haardroger, kluisje, een minibar en lcd tv.
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Dode Zee
Hoewel er door het zoute water in de Dode Zee geen leven is, is rondom dit laagste punt op aarde de
levendigheid groot. Bekend is de gunstige werking van het minerale water bij huidziektes en reuma. Er
zijn diverse kuuroorden waar u onder deskundige medische begeleiding een behandeling kunt ondergaan.
Maar ook als u alleen eens wilt ervaren hoe het voelt om op water te drijven is een bezoek meer dan de
moeite waard.
Leonardo Inn Dead Sea ***
Dankzij het gras en de palmbomen rondom het zwembad waant u zich in een oase in de
woestijn.
Ligging: In Ein Bokek, op loopafstand van de Dode Zee.
Faciliteiten: Restaurant, snackbar, fitness, buitenzwembad, tennisbanen, mini-voetbalveld,
handbalvelden, Bedouienentent met divers enterntainment, parkeergelegenheid.
Kamers: De 96 kamers zijn voorzien van airconditioning, haardroger, tv, telefoon en waterkoker. Alle kamers hebben tevens een balkon.

Leonardo Plaza Dead Sea ****
Modern hotel (voorheen Leonardo Privilege Dead Sea) met uitgebreide spa (met o.a. Thalasso
therapie) en een uitstekende keuken. Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
Ligging: Aan de zuidkant van de Dode Zee, in Neve-Zohar, op slechts een kleine loopafstand van
de dode zee.
Faciliteiten: Spa met o.a. binnenzwembad (Dode Zee water), sauna, zonneterras op het dak,
fitness center en Thalasso therapie, 3 buitenzwembaden, bar, lobby, lounge, restaurant, parkeergelegenheid en kinderclub.
Kamers: Het hotel beschikt over 280 kamers met airconditioning, badkamer, kluisje, minibar,
kabel/satelliet tv, telefoon met voicemail, draadloze internetverbinding tegen betaling, haardroger
en koffie- en theezetfaciliteiten.

Prima Oasis Dead Sea ***
Dit gebouw bestaat uit 2 gedeeltes, het Oasis hotel en het Spa Club hotel. Gasten van het
Oasis hotel kunnen gebruik maken van de Spa van het Spa Club hotel (op zondag t/m donderdag
gratis, op vrijdag en zaterdag tegen een kleine vergoeding).
Ligging: Door een weg gescheiden van de Dode Zee, in Ein Bokek, met privé-strand.
Faciliteiten: Lobby, privé-strand, buffetrestaurant, entertainmentlobby, zwembad met dadelpalmen
en poolside snackbar, synagoge, stomerijservice en parkeergelegenheid.
Kamers: De 142 kamers hebben een prachtig uitzicht over de Dode Zee. Ze beschikken over een
badkamer, airconditioning, koelkastje, haardroger, satelliet tv en telefoon.
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Arad
Deze eeuwenoude stad ligt aan de rand van
de Judea woestijn, aan de noordkant van de
Negev, op 640 meter boven zeeniveau. Het is
vooral bekend vanwege de belangrijke opgravingen die net buiten de stad, in Tel Arad,
te zien zijn. De Dode Zee, Massada en Beer
Sheva liggen in de nabijheid van Arad.
Inbar ***
Hotel Inbar ligt 600 meter boven de zeespiegel en biedt een prachtig uitzicht over de woestijn.
Ligging: Vlakbij het (winkel)centrum van Arad, op een afstand van ca. 25 minuten van de Dode Zee.
Faciliteiten: Het hotel beschikt over een restaurant, bar, lobby met schitterend uitzicht op de
woestijn, kinderclub en spa met binnenzwembad met Dode Zee water, sauna, massage, modderbehandelingen (met modder uit de Dode Zee) en beautysalon.
Kamers: De 100 kamers zijn voorzien van badkamer, airconditioning, kabel tv, radio, telefoon,
haardroger en kluisje. Tegen geringe vergoeding kan men tevens een koelkastje en/of koffiezetapparaat op de kamer krijgen.

Mitzpeh
Ramon
In deze plaats in de Negev woestijn is de natuur
werkelijk overweldigend! De Makhtesh Ramon (de
Ramon-krater) ligt er vlakbij en is een door erosie
gevormde krater van 300 meter diep, 8 kilometer
breed en 40 kilometer lang. Dit is de plek waar de
Negev woestijn zijn schoonheid en kleurrijkheid
het beste prijsgeeft.
Ramon Hotel ***
Nieuw, modern ingericht all suite hotel, dichtbij de prachtige Ramon krater.
LET OP: in het hotel is geen lift aanwezig.
Ligging: In de bebouwde kom van Mitzpeh Ramon, midden in de Negev woestijn, vlakbij de
Ramon krater.
Faciliteiten: Restaurant, bar, wasserij/stomerij en gratis parkeergelegenheid.
Suites: De 36 suites zijn voorzien van badkamer, airconditioning, kitchenette met keukengerei, koelkastje, waterkoker, zithoek, kluisje, lcd kabel-tv en telefoon.
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Woestijnbeleving
Kfar Nokdim
Beleef de woestijn!
Ontdek het kleurrijke leven van de bedoeïenen door er zelf deel van uit te maken. De geitenharen tenten
zijn handgemaakt en ingericht met authentieke, comfortabele meubelen. Weg van de lichtvervuiling ziet u
de enorme hoeveelheid sterren aan de hemel staan en voelt u zich dichter bij de natuur dan ooit.
Gastvrijheid van de Bedouienen: Zodra u aankomt wordt u
uitgenodigd in de grote tent om bij het vuur te zitten en kruidige
Bedouienenthee te drinken. Ook zal er op specifieke wijze verse
koffie en vergebakken pitabrood worden gemaakt.
Kana’im Valley kameel- en ezeltochten: Ontdek de schoonheid van
de woestijn door de ogen van een kameel of ezel. De rit duurt ca. 40
minuten.
Tradioneel Hafla Diner: Maak kennis met de heerlijke keuken van de
Bedouienen. Terwijl u gezamenlijk op kussens op de grond zit, krijgt
u een overvloed aan heerlijke salades, rijst, brood, gegrild vlees, enz.
Ontbijt: Met een zeer uitgebreid ontbijt met o.a. pita brood, salades,

diverse soorten kaas, eieren, koffie en thee begint u de dag goed.
Wilt u liever heel vroeg vertrekken? Dan staan er thee en koekjes
voor u klaar bij het ochtendgloren.

Kfar Nokdim Desert Resort
Er zijn in het resort 35 guest rooms die zijn ingericht met materiaal
uit de omgeving, zoals hout, steen en zout uit de Dode Zee. Hoewel
het allemaal erg authentiek is, is het toch modern en comfortabel.
Zo zijn er toiletten, douches en is er aircondtioning. Breng wel zelf
uw toiletgerei mee.

Desert Shade
Nomaden van de woestijn
Net buiten Mitzpeh Ramon, aan de rand van de Ramon Krater, ligt Desert Shade Eco-Lodge. Gelegen tussen
de Rode Zee, de Dode Zee, Jordanië en Sinaï ontdekt u de wereld van de nomaden, een wereld zonder
grenzen. In dit prachtige natuurgebied worden vanuit Desert Shade vele tours georganiseerd waarbij u een
goed beeld krijgt van het leven in de woestijn en kunt genieten van de schitterende omgeving.
Hoofdgebouw: Dit stenen gebouw met hoge ramen biedt een
prachtig uitzicht op de omgeving. Hier zijn gezellige zitjes en kunt
u heerlijke kruidenthee drinken. Ook sanitaire voorzieningen, de
receptie en het Visitor Center kunt u in dit gebouwtje vinden.
Eco-Lodge: Voor individuele reizigers zijn er eenvoudige privé ecotenten. Dit zijn aparte kamers gemaakt van natuurlijke materialen
zoals hout en modder. U slaapt hier op matrassen en er is beddengoed
aanwezig. De toiletten en douches bevinden zich in het hoofdgebouw.

Ontbijt: Eenvoudig ontbijt bereid met verse lokale ingrediënten: o.a.
brood, verse groente, eieren, olijven, dadels, labaneh (yoghurtkaas),
jam etc.
Privé tours: Er zijn vele mogelijkheden om de woestijn vanuit Desert
Shade te ontdekken. Er zijn diverse tochten mogelijk van halve
of hele dagen, zowel sportieve tochten als wat rustigere mogelijkheden. U kunt o.a. kiezen uit wandeltochten, kamelentochten,
4x4 Jeepsafari’s en ontmoetingen met locale Bedoeïenenfamilies.

Extra bij te boeken: speciale Jeepexcursie
Jeeptour van ca. 2 uur in de prachtige Ramon Krater. De chauffeur, die het gebied op zijn duimpje kent, neemt u mee naar de prachtigste
plekken van de indrukwekkende krater waar u normaal gesproken niet komt.
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Excursies vanuit Eilat
Een vakantie in Eilat biedt vele mogelijkheden. Hoewel de stad midden in de woestijn ligt heeft u een
keuze uit diverse excursies die vanuit de stad georganiseerd worden. De prachtige kleurrijke woestijn, het
heldere water van de Rode Zee, het zoute water van de Dode Zee en de fascinerende stad Jeruzalem liggen
binnen handbereik. Bovendien liggen Egypte en Jordanië op een steenworp afstand van Eilat. Vooral een
dagexcursie naar Petra is een aanrader (vooraf bij ons te boeken, zie pagina 17).

E n k e l e m ogeli jkhed en:
Onderwater Observatorium en Marine Park
U daalt via trappen af tot onder zeeniveau waardoor u in een omgekeerde wereld terechtkomt: de vissen zitten niet in een vissenkom
maar zwemmen in de vrije natuur rond terwijl u vanachter glas een
prachtig zicht op de koralen en de vissen heeft.
Verder is er een duikboot, aquarium waarin de dieren die in de Rode
Zee leven te zien zijn en het oceanium waar u in een grootbeeld theater
een reis door de omgeving maakt met diverse speciale effecten.
Kings City
Een op bijbelse vertellingen geïnspireerd pretpark met o.a. optische
illusies, een 3d filmtheater en een boottocht met diverse voorstel
lingen, eindigend in een grote “val” naar beneden.
Dolphin Reef
Hier kunt u zwemmen of duiken met de dolfijnen die hier in
vrijheid leven. Tevens is er een mogelijkheid om te zien hoe men de
dolfijnen traint.
Bootexcursies
Diverse boottochten o.a. naar het koraaleiland (Egypte) inclusief of
exclusief lunch.
Glasbodemboot
Uitvaren en genieten van de vissen en het koraal.
Red Canyon
Niet ver van Eilat ligt de Red Canyon, aanbevelingswaardig voor een
mooie wandeling in de woestijn (stevig schoeisel meenemen).
Timna Park
Schitterend natuurpark in de woestijn met rijke historie. U vindt hier de
zuilen van Koning Salomon, de “mushroom” rots en oude kopermijnen.
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Airodium
Leer de basisprincipes van het vliegen.

Kameel- of jeeptocht
Over kleine weggetjes of woestijnpaden waar alleen een jeep of
kameel kan komen: een onvergetelijke ervaring. U leert tijdens een
kameeltocht echt een kameel te berijden en mennen.
Watersportmogelijkheden
O.a. zwemmen, snorkelen, duiken, surfen, zeilen, varen, jetskiën en
parasailing.
Jeruzalem
Fascinerende stad met eeuwenoude geschiedenis die eigenlijk geen
verdere uitleg behoeft. Het is mogelijk een 1-daagse reis naar deze
stad te maken. U rijdt dan heen met een touringcar via de Dode Zee
(met de mogelijkheid om hierin te drijven). Terug maakt u gebruik
van een binnenlandse vlucht. Het is tevens mogelijk een 2-daagse
reis naar Jeruzalem te maken.
Santa Catharina klooster
De reis naar dit in Egypte gelegen klooster voert dwars door de
Sinai woestijn. Ook in dit geval is het mogelijk te kiezen tussen 1- of
2-daagse reizen.
Petra
Een bezoek aan deze uit de rotsen gehouwen “Roze Stad” in Jordanië
is beslist de moeite waard. Zie pagina 17.
Dode Zee en Massada
Een dagtrip waarop u naar het laagste punt van de aarde wordt
gebracht om te drijven op het zoute water en een bezoek te brengen
aan de bergvesting Massada.
Duiken in Eilat
Eilat is een waar paradijs voor duikers. Prachtige koralen en de
meest kleurrijke vissen zijn in het Nature Reserve Coral Beach te
vinden. Hier bevindt zich een PADI 5* trainingscentrum en BSAC
school. Of u nu beginner of gevoerderde bent, er zijn diverse uitstekende cursussen te volgen. Meer informatie op www.oppenheim.nl.
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Een waar paradijs in de woestijn. Gelegen in het zuidelijkste puntje van Israël, daar waar de
zon altijd schijnt en de temperaturen het hele jaar door prima zijn. In Eilat hoeft u zich nooit
te vervelen. Een gezellige wandelboulevard met vele winkeltjes, een overdekt winkelcentrum,
het onderwaterobservatorium, een pretpark, Dolphin Reef (waar u kunt zwemmen of duiken
met dolfijnen), bootexcursies, te veel om op te noemen! Dit alles treft u aan in Eilat. Maar ook
net buiten Eilat is veel te beleven. Maak een kameeltocht of Jeepsafari, ga naar natuurpark
Timna, bezoek de Dode Zee en Massada of ga een dag naar Petra in Jordanië. Het is maar een
greep uit de mogelijkheden die veelzijdig Eilat te bieden heeft. Maar bovenal is het natuurlijk
ook heerlijk genieten van zon, zee en strand of van het zwembad bij uw hotel of appartement.
Dus komt u om uit te rusten? Of juist om actief te zijn? In Eilat zit u altijd goed!
Isrotel Royal Beach *****+
Dit heerlijke hotel kunnen wij van harte aanbevelen. Door zijn prachtige ligging, direct aan het
strand, en de vele faciliteiten en prima service is dit hotel ons inziens het beste hotel van Eilat.
Ligging: Direct aan het strand en de Rode Zee. Centraal aan de wandelpromenade, dichtbij
diverse winkels en de beste restaurants.
Faciliteiten: Het hotel heeft een eigen strand met parasols en ligstoelen in overvloed. In
het hotel vindt u buffetrestaurant Vista, barbecue restaurant Vista Terrace, Bubbes ontbijtrestaurant voor gasten die verblijven in royal kamers of suites, Ranch House Grillrestaurant,
Wang’s Grill Chinees restaurant, On The Beach restaurant, La Cuccina Italiaans restaurant,
piano lobby, 2 lounges, bar, buitenbar/cafetaria, Engelse pub met live shows, synagoge,
diverse winkeltjes, diverse live entertainmentprogramma’s, een kinderclub en videogames.
Tussen het hotel en de zee liggen twee mooi aangelegde zwembaden (met waterval en rotspartijen) met ligstoelen, parasols en apart kinderbad. Daarnaast is er een moderne health club met
fitness, sauna, jacuzzi, Turks bad, beautysalon en modderkuren.
Kamers: Het hotel heeft 363 kamers en suites, allen met uitzicht op zee en voorzien
van airconditioning, badkamer, haardroger, tv, telefoon, minibar, kluisje, draadloze
internetverbinding (tegen betaling) en waterkoker voor koffie/thee. Er is o.a. keuze uit de
volgende kamers:
Belle Vista Rooms: ruime tweepersoonskamers met zitgedeelte en balkon, met uitzicht op
het zwembad, de zee en het strand.
Family Rooms: gelijk aan de Belle Vista Rooms, maar met extra slaapgedeelte voor de kinderen.
Royal Rooms: grotere kamers met ruimere badkamer en jacuzzi. Deze kamers zijn recent
gerenoveerd en o.a. voorzien van plasma tv’s. Het ontbijt wordt voor gasten van de Royal
Rooms geserveerd in restaurant Bubbes en er kan gebruik gemaakt worden van de services
van de presidential lounge.
De Presidential Rooms en de Suites bevinden zich op de 13e t/m 16e verdieping. Gasten die
hier verblijven kunnen gebruik maken van een aparte receptie, de presidential lounge (met
lichte versnaperingen), gebruiken het ontbijt in restaurant Bubbes, ontvangen een welkomstgeschenk, dagelijks een krant, verse bloemen, badslippers, badjas, vers fruit, gratis entree tot
de spa/healthclub en in deze kamers is een video en stereo aanwezig.
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APPARTEMENTEN

Isrotel Royal Garden *****
Een luxe complex met mooie, ruime appartementen. Op de begane grond vindt u een keur aan
winkels en restaurants. Ook bevindt zich hier het Isrotel theater waar diverse shows plaatsvinden.
Het prachtig aangelegde zwembad met tropische tuin en zandstrandje is een heerlijke plek om
van een welverdiende vakantie te genieten.
Ligging: Net achter het Royal Beach Hotel.
Faciliteiten: Vleesrestaurant, zuivelrestaurant, gourmet café, Franse bakkerij, snackbar, fastfoodrestaurant, kleine supermarkt, winkelcentrum, groot theater met professionele shows, zwembad
met stroomversnellingen, waterval, zandstrandje en grote waterglijbaan, ligstoelen, parasols,
synagoge, kinderclub en healthclub met o.a. fitness, massages, jacuzzi en sauna. Gasten van
Royal Garden kunnen tegen betaling gebruik maken de faciliteiten van het strand van het Royal
Beach Hotel (op 5 minuten loopafstand).
Appartementen: Alle appartementen zijn voorzien van airconditioning, telefoon met voicemail,
tv, radio, kluisje, kitchenette (koelkast, magnetron, toaster, kleine afwasmachine, 2 elektrische
kookplaten, waterkoker en keukengerei), woonkamer met eethoek, badkamer met bad/douche,
1 slaapkamer en balkon. De family suites hebben een extra slaapkamer en een extra badkamer
met douche.
All inclusive

Isrotel Sport Club ****
All inclusive (alle maaltijden, locale dranken, frisdranken, koffie/thee, ijsjes, cake en sportactiviteiten bij de prijs inbegrepen)
Een fantastische combinatie van een actieve vakantie (zoals de naam al doet vermoeden beschikt
dit hotel over veel sportfaciliteiten) en een zorgeloos all inclusive systeem.
Ligging: Aan de rand van de hotelwijk, op 250 meter van het Royal Beach.
Faciliteiten: 2 buffetrestaurants voor ontbijt, lunch en diner, 2 zwembaden, apart kinderbad,
ligstoelen en parasols, fitness, sauna, jacuzzi, tennis- en squashbanen, basketbal-, voetbal- en
volleybalvelden, fietsverhuur, tafeltennis, klimmuur, kinderclub, winkeltjes, bar en uitgebreid
entertainmentprogramma. videogames/playstation, winkeltjes, bar en uitgebreid entertainmentprogramma. Gasten van Sport Club kunnen tegen betaling gebruik maken van het strand van het
Royal Beach Hotel (op 5 minuten loopafstand).
Kamers: 327 kamers en suites voorzien van airconditioning, balkon, badkamer, tv, telefoon, radio,
minibar en waterkoker. Enkele keuzemogelijkheden:
Regular Rooms: Kamers met een tweepersoonsbed of twee éénpersoonsbedden met zitgedeelte.
Regular Poolview Rooms: Gelijk aan de Regular Rooms, maar met zwembadzicht.
Deluxe Rooms: Gelijk aan de Regular Rooms, maar groter.

Leonardo Plaza Eilat ****+
Dit hotel heeft een uitstekende ligging, vele faciliteiten en een palmentuin.
Ligging: Slechts door de wandelpromenade gescheiden van het strand, vlakbij vele winkels en
restaurantjes.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, terrasrestaurant (buiten), grill bar restaurant, lobby bar, 2 zwembaden met waterval, apart kinderbad, mooie kinderclub met o.a. playstations, tafeltennis, fitnesscentrum, sauna, spa met jacuzzi, massage en diverse (schoonheids)behandelingen, nachtclub,
terras, privé-strand met ligstoelen en parasols en diverse winkels.
Kamers: Het hotel heeft in totaal 301 kamers en suites waarvan de meeste zeezicht hebben.
Ze zijn voorzien van airconditioning, badkamer, tv, radio, telefoon, haardroger, waterkoker,
kluisje en balkon.
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All inclusive

Isrotel Lagoona ****
All inclusive (alle maaltijden, locale alcoholische dranken (incl. cocktails), frisdranken, ijsjes,
koffie/thee en cake bij de prijs inbegrepen)
De hele dag door kunt u wel ergens in het hotel iets eten en/of drinken. Drie maaltijden per dag
in buffetvorm, ’s middags en ’s avonds een loungebar met hapjes en drankjes, aan het einde van
de middag thee/koffie met cake en volop entertainment voor jong en oud: Lagoona biedt u de
mogelijkheid om te genieten van een heerlijke vakantie waarbij u alle zorgen kunt achterlaten.
Ligging: Direct aan de Lagoon.
Faciliteiten: Restaurant voor ontbijt, lunch en diner, pianolounge, zwembad met apart kinderbad, ligstoelen en parasols, kinderclub, winkeltjes, bar en uitgebreid entertainmentprogramma.
Gasten van het Lagoona hotel kunnen tegen betaling gebruik maken van de faciliteiten van het
strand van het Royal Beach Hotel (op 5 minuten loopafstand).
Kamers: 256 kamers voorzien van airconditioning, balkon, badkamer, tv, video, telefoon, radio,
minibar en waterkoker. U heeft keuze uit de volgende kamers:
Regular Rooms: Kamers met een tweepersoonsbed of twee éénpersoonsbedden met zitgedeelte.
Poolview Rooms: Gelijk aan de Regular Rooms, maar met zwembadzicht.
Family Rooms: Gelijk aan de Regular Rooms, maar met extra slaapgedeelte voor de kinderen
(max. 2 volw. en 2 kinderen).
Studio Rooms: Gelijk aan de Regular Rooms, maar met iets groter extra slaapgedeelte
(max. 3 volw. en 1 kind).

Isrotel King Solomon’s Palace ****+
Dit uitstekende familiehotel behoort tot de Isrotel keten en is op basis van halfpension. Door de
centrale ligging aan de Lagoon van Eilat en nabij de Rode Zee is dit een prima hotel voor een
heerlijke zonvakantie. De kinderclub “Kids Kingdom” wordt wel de beste van Eilat genoemd!
Er is gedacht aan kinderen van alle leeftijden.
Ligging: Aan de Lagoon met jachthaven, op 450 meter van het strand van Royal Beach, waar
gasten van King Solomon’s Palace tegen betaling gebruik van kunnen maken.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, barbecuerestaurant (alleen in de lente en zomer), Frans restaurant, pool bar, fastfoodrestaurant, discotheek, pub en bar met live entertainment, lobby, health
club en spa, beautysalon, synagoge, winkels, tennisbaan, tafeltennis en fijn, ruim zwembad
met ligstoelen en parasols en groot gezellig terras met comfortabele meubels.
Speciaal voor de kinderen zijn er een zeer uitgebreide kinderclub, een apart kinderbad, een
48 meter lange waterglijbaan en een grote ruimte met videogames e.d.
Kamers: 384 kamers met zee-, zwembad- of bergzicht, voorzien van airconditioning, badkamer,
tv, video, radio, telefoon, kluisje, waterkoker voor koffie en thee, minibar en balkon.
Wij noemen enkele voorbeelden van kamers:
Regular Rooms: Kamers met tweepersoonsbed of 2 éénpersoonsbedden en apart zitgedeelte.
Poolview Rooms: Gelijk aan de Regular Rooms maar met uitzicht op het zwembad.
Family Rooms: Gelijk aan de Regular Rooms, maar met extra slaapgedeelte voor de kinderen.
Op de bovenste verdiepingen bevinden zich de Royal Rooms en suites. Gasten die hier verblijven kunnen gebruikmaken van de King Solomon’s Lounge (met lichte versnaperingen).
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APPARTEMENTEN

Isrotel Riviera Club ***
Al jaren is dit appartementencomplex zeer populair. De gezellige sfeer, de bouwstijl (slechts
2 verdiepingen hoog) en de Isrotel kwaliteit in combinatie met betaalbare prijzen dragen
daaraan bij.
Ligging: Tegenover hotel King Solomon’s Palace, vlakbij de 2e Lagoon. Het Royal Beach ligt op
ca. 375 m.
Faciliteiten: Lobby, snackbar, kleine supermarkt, zwembad met apart kinderbad, ligstoelen en
parasols, tafeltennis, internetruimte, bioscoop en kinderclub. Gasten van Riviera Club kunnen
tegen betaling gebruik maken van de faciliteiten van het strand van het Royal Beach Hotel
(op 5 minuten loopafstand).
Appartementen: Alle 172 appartementen zijn voorzien van airconditioning, badkamer, tv, radio,
kitchenette (koelkast, kleine oven, 2 elektrische kookplaten, waterkoker en keukengerei). U heeft
de volgende keuzemogelijkheden:
Studio’s: Woon/slaapkamer met kitchenette, eethoek en balkon (ook mogelijk met zwembadzicht).
1 1/2 kamer appartementen: Gelijk aan de studio’s maar met extra slaapgedeelte (ook mogelijk
met zwembadzicht).
Chalet: gelijk aan de 1 1/2 kamer appartementen, maar nu op de begane grond met terras en
direct toegang tot het zwembad.
Suite: Groter appartement met woonkamer, eethoek, aparte slaapkamer, twee badkamers en
kitchenette (ook mogelijk met zwembadzicht).

Isrotel Agamim ****
Een bijzonder hotel met een relaxte sfeer. Geniet van de rust, het speels aangelegde zwembad,
de tropische cocktails en de lekkere hangmatten. Kortom: echt een plek om te genieten. En
toch liggen de winkels, de restaurants en de gezellige wandelpromenade dichtbij, dus als u
even genoeg heeft van de rust is er genoeg te doen. Een aanrader!
Ligging: Niet ver van de Lagoon, op ca. 10 minuten loopafstand van het strand.
Faciliteiten: De grootste troef van dit hotel is het zwembad dat speels is aangelegd in de vorm van
een Lagoon met een rivier, met o.a. stroomversnellingen. De prachtige tuin met veel palmen en
bloeiende planten, de hangmatten, matrassen en schommelstoelen maken dit hotel tot een waar
paradijs. U vindt in dit hotel tevens een buffetrestaurant dat ingericht is als een “Food Market”
(keuze uit gerechten uit 4 verschillende keukens), lobby, lounge, café, bar, “waterbar” waar
tevens snacks geserveerd worden, 3 verschillende kinderzwembaden, sauna, stoombad, jacuzzi,
winkeltjes, fitnessruimte, spa met o.a. massage en schoonheidsbehandelingen, kinderclub met
o.a. playstations, internetaansluiting in de lobby, entertainmentprogramma (alleen in het hoog
seizoen) en tegen betaling gebruik van de faciliteiten van het strand bij het Royal Beach hotel.
Kamers: De 320 kamers zijn allemaal even groot. Ze zijn voorzien van airconditioning, balkon
of terras met uitzicht op het zwembad en de tropische beplanting, badkamer, telefoon, koelkastje, waterkoker en tv. U heeft de volgende keuzemogelijkheden:
Regular Rooms: Modern ingerichte kamers met zitgedeelte en balkon met heerlijk uitzicht op
de tuin.
On the water Rooms: Gelijk aan de Regular Rooms, maar behalve het balkon tevens een
klein houten terras met zonnebedden. Vanaf het terras kunt u direct het zwembad betreden
(afgescheiden d.m.v. hek dat u kunt openen).
Family Rooms: Twee Regular Rooms die in de hoeken van het hotel zijn gesitueerd en tot
1 geheel gemaakt kunnen worden.
Family Pool Rooms: Idem als de Family Rooms, maar nu op de begane grond.

Astral Village ****
Een sfeervol, modern gerenoveerd hotel.
Ligging: Vlakbij de Lagoon, op loopafstand van het strand en de gezellige boulevard van Eilat.
Faciliteiten: zwembad met kinderbad, tuin, fitnessruimte, restaurant en bar.
Kamers: de 181 moderne kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, badkamer, kabel-tv,
kluisje, telefoon en koelkastje.
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All inclusive

Leonardo Privilege ****
Een heerlijk all inclusive hotel waar is gedacht aan alle leeftijden. Dus of u nu komt voor een
rustige vakantie of juist voor een actieve gezinsvakantie, op dit hotel bent u aan het juiste
adres.
Ligging: Rustige ligging op ca. 10 minuten loopafstand van het strand en de boulevard.
Faciliteiten: Restaurant (waarbij vele maaltijden voor uw oog bereid worden), sport bar met
groot LCD scherm waarop diverse sportevenementen worden getoond, zwembad, juice bar,
lobby, spa, fitness center, video games, kinderclub, kapsalon en wasserette.
Kamers: De 247 kamers (incl. 82 kamers met zwembadzicht) zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger, telefoon, lcd kabeltv, koelkastje, kluisje en waterkoker.

Americana ***
Eenvoudig hotel met een vriendelijke sfeer. Een prettig verblijf voor een prima prijs.
Ligging: In de hotelwijk, vlakbij de Lagoon en op loopafstand van het strand.
Faciliteiten: Zwembad met apart kinderbad, fitnessruimte, jacuzzi, sauna, massage, buffetrestaurant, nachtclub, kleine supermarkt, lobby-bar, souvenirwinkel en bijzonder gedecoreerd
restaurant bij het zwembad.
Kamers: Dit hotel heeft 140 kamers, waarvan 50 met kitchenette. Alle kamers zijn voorzien
van airconditioning, badkamer, telefoon, tv, radio, koelkastje, haardroger, kluisje en balkon of
terras. De pool-viewkamers zijn nieuwer en hebben een wat betere ligging. De kitchenettes
bestaan o.a. uit 2 elektrische kookplaten, koelkast en keukengerei.

Vista ***+
Aan de rand van de hotelwijk gelegen kleinschalig hotel met een gezellige sfeer. Er is veel
aandacht besteed aan de inrichting die fris aandoet. De vriendelijke medewerkers staan klaar
om u een aangenaam verblijf te bieden.
Ligging: Dichtbij de Lagoon en op ca. 10 minuten loopafstand van het strand. Het hotel ligt
vrij rustig aan de rand van de hotelwijk.
Faciliteiten: Knusse lobby, bar, zwembad met peuterbad en snackbar, restaurant, computer
met internetfaciliteiten (tegen kleine vergoeding), fitness ruimte, videospelletjes en kinderclub
(in het hoogseizoen).
Kamers: Dit hotel telt slechts 84 modern ingerichte kamers, 4 studio’s en 3 suites. Ze zijn
allen voorzien van airconditioning, tv, radio, telefoon, kluisje, minibar en haardroger.

Leonardo Royal Resort ****
Het fijne zwembad, de vele entertainmentprogramma’s en de persoonlijke aandacht zorgen
ervoor dat u een heerlijke vakantie zult hebben. Het zwembad, het restaurant en de publieke
ruimtes zijn pas gerenoveerd. Het hotel heeft een nieuw ontbijtconcept: u kunt van 07.30 tot
12.00 u. gebruik maken van het ontbijt, zo vaak als u wilt.
Ligging: In de hotelwijk, vlakbij de Lagoon. Het centrum van Eilat ligt op loopafstand.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, lobby, coffeeshop, bar, zwembad met apart kinderbad, uitgebreide
kinderclub, snackbar, computers met gratis internet, healthclub/spa met fitnessruimte, sauna en
whirlpool en nachtclub met in het hoogseizoen iedere avond een entertainmentprogramma.
Kamers: De 228 gerenoveerde kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, badkamer,
telefoon, radio, lcd-tv, minibar, haardroger, koffie- theezetfaciliteiten en kluisje. De meeste
kamers hebben een balkon.

Astral Nirvana Club ***
Een fris en modern ingericht hotel (voorheen Astral Coral) met een fijn zwembad. In het
centrum van Eilat gelegen.
Ligging: op zo’n 15 minuten loopafstand van het strand en vlakbij diverse winkeltjes en uitgaansgelegenheden gelegen.
Faciliteiten: zwembad met apart kinderbad, restaurant en bar.
Kamers: de 81 moderne kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, keukentje met
koelkast en waterkoker (geen kookmogelijkheid), radio, tv en telefoon.
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Astral Nirvana Suites***
Dit hotel, voorheen Astral Nirvana, is volledig gerenoveerd en heeft van boven tot onder een
moderne look gekregen.
Ligging: in het centrum van Eilat, op zo’n 15 minuten loopafstand van het strand. Winkels,
restaurants en uitgaansgelegenheden liggen vlakbij het hotel.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een zwembad en een buffetrestaurant.
Kamers: de 80 moderne kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, koelkastje, kabel-tv
en telefoon.

Isrotel Yam Suf ****
Bij dit hotel (voorheen Ambassador) ligt de bekende manta-duikschool Red Sea Sports Club.
Ieder uur vertrekt er een shuttlebus van/naar het centrum van Eilat (gratis voor gasten van het
hotel). Sinds het hotel bij de Isrotel keten behoort heeft het een ware metamorfose ondergaan.
Ligging: Door de weg naar de Egyptische grens gescheiden van het strand, niet ver van het
onderwaterobservatorium.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, barbecuerestaurant, lobby bar, snackbar, entertainmentprogramma, 2 zwembaden, apart kinderbad, kinderclub, video games, internetruimte,
synagoge, winkeltjes, schietclub, tafeltennis, discotheek, spa met fitness, sauna, stoombad en
massage, Malibu Beach (strand met bediening) naast het hotel, toegang tot het strand van het
Royal Beach hotel en de naast het hotel gelegen manta-duikschool Red Sea Sports Club.
Kamers: Er zijn 242 kamers en suites. U kunt kiezen uit de volgende kamers:
Double Rooms: voorzien van airconditioning, balkon met uitzicht op zee, badkamer, zitgedeelte, telefoon, tv, radio, waterkoker, haardroger, kluisje en koelkastje. Deze kamers hebben
allemaal een balkon.
Standard Garden Rooms: gelijk aan de Double Rooms, maar nu met uitzicht op het zwembad
of de tuin. Enkele Standard Garden Rooms hebben geen balkon.
Superior Rooms: gelijk aan Standard Garden Rooms, maar zijn recentelijk gerenoveerd en
hebben een bureau op de kamer. Enkele Superior Rooms hebben geen balkon.
Suites: gelijk aan de Double Rooms, maar met extra slaapkamer, extra balkon of terras, bureau
en aparte douche.
Deluxe Suites: Gelijk aan de Suites, maar luxer uitgevoerd. De meeste Deluxe Suites hebben
één ruim balkon, enkele Deluxe Suites hebben geen balkon.
Family Rooms: Bestaat uit 2 kamers (met een deur van elkaar gescheiden), n.l. één slaapkamer
met tweepersoonskamer en één zitkamer met sofabed. Er zijn 2 balkons met uitzicht op de
Rode Zee.
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Prima Music ***+
Dit hotel staat in het teken van de muziek. Iedere verdieping heeft de naam van een
muzieksoort (b.v. klassiek, rock, jazz) waarbij u door muziek in deze stijl wordt verwelkomd
als u de lift uitstapt.
Ligging: Door een weg gescheiden van de zee (deze is via een trap te bereiken), op ca. 5 km
van het centrum van Eilat.
Faciliteiten: Gezellige lobby, bar met entertainment, synagoge, draadloze internetverbinding,
kinderclub, tennisbaan, tafeltennis, gratis fietsverhuur, gratis verhuur van mp3-spelers en
volleybalveld. Misschien wel het mooiste aan het hotel is het zwembad met het omliggende
zonneterras in lounge stijl, met groot grasveld met o.a. zitkussens, snackbar en bedoeïenentent. Het uitzicht is hier werkelijk adembenemend.
Kamers: Er zijn 104 geheel gerenoveerde kamers die uitzicht hebben op de Rode Zee,
sommige kamers hebben tevens zwembadzicht. Ze zijn voorzien van airconditioning,
badkamer, haardroger, tv, telefoon, koelkastje en radio/cd speler.

Rimonim Eilat Hotel ****
Dit hotel is fris en modern ingericht. Het hotel is ideaal gelegen, direct aan de gezellige wandelpromenade waarachter zich het semi-privéstrand en de Rode Zee bevinden.
Ligging: Slechts door de boulevard gescheiden van het strand, dichtbij diverse winkels en restaurants.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, lobbybar met eetgelegenheid, zwembad met apart kinderbad en
overdekt peuterbad, snackbar, zonneterras met ligbedden en parasols, synagoge, healthclub met
o.a. fitness, sauna, jacuzzi en diverse schoonheidsbehandelingen, kinderclub, internet tegen
betaling en entertainment (in het hoogseizoen).
Kamers: De 277 moderne kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger, lcd-tv, telefoon met voicemail, minibar, koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje en balkon met
zitje. Alle kamers hebben uitzicht op de Rode Zee.
APPARTEMENTEN

Astral Palma ***
Dit laagbouw appartementencomplex heeft ruime kamers en heette voorheen Astral Marina.
Het beschikt over een eigen jachthaventje waar watersportactiviteiten mogelijk zijn. Vanwege de
vele faciliteiten zeer geschikt voor gezinnen.
Ligging: Direct aan de 2de lagoon, bij de jachthaven. Het strand, winkels en restaurants
bevinden zich op loopafstand.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, lobby, bar, zwembad met kinderbad (omgeven met bomen zodat u
zowel van de zon als van de schaduw kunt genieten), snackbar, kleine supermarkt, barbecuehoek
(met gratis gebruik van barbecues en picknicktafels), privé-marina met zonnebedden en parasols, gratis gebruik van kayaks en tegen betaling kunt u zeilen, duiken, winsurfen of waterskiën.
Tevens is er een kinderclub, voetbalveld, volleybalveld, tennisbanen, videogames, biljart, tafeltennis en entertainment tijdens het hoogseizoen en in het weekend.
Kamers: Alle 131 appartementen zijn voorzien van aircondioning, badkamer, 2 satteliet-tv’s,
2 telefoons, radio, kluisje en kichenette. Er zijn 4 soorten appartementen:
Type A: Woonkamer met kitchenette en eethoek met aparte slaapkamer (max. 2 volw. + 2 kinderen)
Type AP: Gelijk aan type A, maar nu aan de zwembadzijde (max. 2 volw. + 2 kinderen)
Type KP: Op de begane grond. Gelijk aan type A, maar met zonneterras (met tafel en 2 zonnebedden), aan het zwembad of de marina (max. 2 volw. + 2 kinderen)
Type BP: Gelijk aan type A maar met extra slaapkamer. Deze kamers kijken uit op de marina
(max. 5 volw. of 2 volw. + 3 kinderen)

U suites (vh Le Meridien) *****
Hotel met uitsluitend suites met uitzicht op de Rode Zee.
Ligging: Direct aan de Rode Zee, dichtbij het grote overdekte winkelcentrum. Omdat het hotel
zich onder de aanvliegroute naar de luchthaven bevindt kunt u wat lichte hinder van de vliegtuigen ondervinden.
Faciliteiten: Privé-strand, zwembad met kinderbad en snackbar, buffetrestaurant, vis- en
sushirestaurant, lounge, pub met live entertainment, spa- en healthclub met fitness, sauna en
jacuzzi, business lounge, synagoge en zeer uitgebreide kinderclub met vele activiteiten voor
kinderen van alle leeftijden.
Suites: Alle suites beschikken over een woonkamer, slaapkamer, balkon, waterkoker, koffie- en
theezetfaciliteiten, haardroger, minibar, kluisje, airconditioning, LCD tv, telefoon en voicemail.
Tevens zijn er suites met 2 slaapkamers beschikbaar.
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Kibboets hotels
Ooit begonnen als collectief boerenbedrijf, liggen de meeste kibboetsim vaak op de mooiste
plekken van Israël. Tegenwoordig leeft nog slecht een klein gedeelte van de Israëlische
bevolking in een kibboets, maar de leefwijze spreekt enorm tot de verbeelding. Om echt
kennis te maken met de leefwijze op de kibboets is het leuk om in een hotel van de kibboets
te overnachten en de kibboetssfeer te proeven.
Eilot
Ligging: Ca. 3 kilometer ten noorden van Eilat. De Rode Zee en de Negev woestijn liggen op
een steenworp afstand.
Faciliteiten: Verwarmd binnenzwembad, mini-zoo, wasserette, buitenzwembad, tennisbaan,
café, basketbalveld, kinderspeelplaats, barbecueplaats, gratis parkeergelegenheid en ontbijtrestaurant.
Kamers: Er zijn 40 tweepersoonskamers en appartementen (bestaande uit 1 slaapkamer voor
2 volwassenen en 1 woonkamer met kinderbedden). Ze zijn voorzien van airconditioning,
koelkast, waterkoker, draadloze internetverbinding en badkamer met douche en toilet. De
appartementen beschikken tevens over een kitchenette.

Ein Gedi
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De botanische tuin, de uitstekende ligging vlakbij de Dode Zee en het prachtige uitzicht maken dit
hotel, dat onderdeel is van de kibboets, tot een aanrader.
Ligging: Aan de Dode Zee, omringd door een schitterende tuin, met privé strand. Omgeven door
een prachtig natuurgebied.
Faciliteiten: Privé strand met spa en sulfurbaden, minerale modderbehandelingen, sauna, jacuzzi
en massage. Verder beschikt Ein Gedi over een zwembad, synagoge, wasserette, basketbalveld,
tennisbaan, kinderspeelplaats, gratis parkeergelegenheid, bar en een restaurant aan. Er is een
shuttelservice naar het strand en de spa.
Kamers: De 150 kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, haardroger, kluisje, tv, telefoon, koelkastje en koffie- en theezet faciliteiten. Alle kamers hebben uitzicht op de botanische tuin.
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Ein Harod
Ligging: In de Jezrael Vallei, tussen Afula en Beit She’an. De kibboets ligt 25km van Nazareth,
30km van Mount Tabor en 10km van Beit She’an.
Faciliteiten: Restaurant, coffeeshop, minimarkt, buitenzwembad (alleen ‘s zomers geopend),
BBQ faciliteiten, tennisbaan, speeltuin, wasservice en parkeergelegenheid. Op het terrein van
de kibboets vindt u het Beit Shturman Archeological center. Tevens is er een manege en een
zuivelboerderij, waar gasten kunnen bekijken hoe de koeien en schapen gemolken worden.
Kamers: De 26 kamers en 16 houten chalets zijn voorzien van . De kamers zijn voorzien van
airconditioning, badkamer, koffie-/theezetfaciliteiten, magnetron, koelkastje en kabel tv.

Nes Ammim
Deze enige Christelijke kibboets in Israël is prachtig in het groen gelegen.
Ligging: Tussen Akko en Nahariya, op slechts enkele kilometers van de kust.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, buitenzwembad, snackbar en grillrestaurant, barbecue’s in
de tuin, gebedshuis, synagoge, museum over het ontstaan van Nes Ammim, gratis parkeergelegenheid, speeltuin, tafeltennis en biljart.
Kamers: De 48 kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, kabeltv, telefoon en koelkastje.

Ohalo Manor
Niet in Tiberias zelf, maar er buiten, aan het meer, vindt u dit leuke, doch eenvoudige” onderkomen. Een goed uitgangspunt om het meer van Tiberias en de omgeving te verkennen.
Ligging: Ca. 15 kilometer ten zuiden van Tiberias, vlakbij de plaats waar de rivier de Jordaan
het meer verlaat.
Faciliteiten: Restaurant, lobbybar, synagoge, speeltuin, barbecue plaatsen en gratis internet.
U krijgt 1 keer per verblijf een kanoactiviteit aangeboden.
Kamers: De 70 kamers zijn verdeeld over 2 vleugels van het gebouw. Ze hebben airconditioning, badkamer, kabel tv, waterkoker, koelkastje en telefoon.

Sha’ar Hagolan
Ligging: Ca. 5 minuten rijden ten zuiden van het meer van Tiberias.
Faciliteiten: Mini-zoo, museum over de prehistorie, openluchtbioscoop (alleen ‘s zomers),
gratis parkeergelegenheid, verwarmd binnenzwembad, buitenzwembad (alleen ‘s zomers
geopend), basketbalveld, kinderspeelplaats, barbecueplaats.
Kamers: Er zijn 55 appartementen die bestaan uit 1 slaapkamer voor 2 volwassenen en 1
woonkamer met kinderbedden. Ze zijn voorzien van aircondtioning, koffiezetapparaat, koelkast, tv en badkamer met douche en toilet.

Shoresh Green Hills
Ligging: Tussen Tel Aviv en Jeruzalem, ca. 28 kilometer van de internationale luchthaven van
Tel Aviv.
Faciliteiten: Buitenzwembad met apart kinderzwembad (alleen ‘s zomers geopend), synagoge,
spa met jacuzzi en massage, basketbalveld, gratis parkeergelegenheid, wasserette en kinderspeelplaats.
Kamers:
Guesthouse: Er zijn 40 suites met tuin voor gezinnen (1 slaapkamer voor 2 volwassenen en 1
woonkamer met kinderbedden). Ze zijn voorzien van airconditioning, telefoon, tv, koelkast en
badkamer met douche en toilet. Maximaal 3 volwassenen per kamer of 2 volwassen en
3 kinderen.

Yad Hashmona
Ligging: Tussen Tel Aviv en Jeruzalem, 15 km ten westen van Jeruzalem.
Faciliteiten: Restaurant, bar, souvernirwinkeltje, stomerijservice. U kunt gratis gebruik maken
van het verwarmde binnen zwembad, tennisbaan en de faciliteiten van hotel Neve Ilan, op
enkele minuten afstand.
Kamers: De kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer, koelkastje, tv, balkon en
gratis draadloos internet.
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JORDANIË
Prachtig, gastvrij land waar u zich beslist thuis zult voelen. Het land beschikt over een rijk verleden,
prachtige natuur en een vriendelijke bevolking. De belangrijkste toeristische bezienswaardigheden
bevinden zich op niet al te grote afstand van elkaar, waardoor u in relatief korte tijd een goede indruk
van het land kunt krijgen. De gevarieerdheid is enorm. U vindt er een schitterende woestijn, strand
bij de badplaats Aqaba, de wereldstad Amman, de ongelofelijke overblijfselen van de roze-rode
stad in Petra, het prachtige groene noorden een schat aan overblijfselen uit de Christelijke, Joodse
en Moslim geschiedenis en meer! Behalve de in deze brochure genoemde reizen bieden wij veel
meer aan in Jordanië, waaronder meer losse hotels en losse autohuur. Voor een compleet overzicht
verwijzen wij u naar onze website www.oppenheim.nl.

Rondreis Classical Jordan
8-daagse groepsrondreis

Maak kennis met Jordanie tijdens deze unieke groepsrondreis met
Engelssprekende gids langs de hoogtepunten van dit bijzondere
land. GEGARANDEERD VERTREK bij min. 2 personen op
diverse zaterdagen.
Zaterdag, dag 1: Amsterdam - Amman
U vliegt van Amsterdam naar Amman. Bij aankomst wordt u
opgewacht door onze vertegenwoordiger ter plaatse die u helpt met
alle formaliteiten. Transfer naar uw hotel in Amman voor diner en
overnachting.
Zondag, dag 2: Jerash en Ajloun
Vertrek vanuit uw hotel in Amman naar Jerash, de grootste
Romeinse opgraving van het Midden Oosten. U ziet o.a. de
schitterende tempels, badhuizen, kerken, offerplaatsen en een
arena. In de middag brengt u een bezoek aan Sarrasin Castle in
Ajloun. Diner en overnachting in uw hotel in Amman.
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Maandag, dag 3: Madaba, Nebo, Al-Mukhayyat, Um Al Rassas en
Shobak
Vanuit Amman rijdt u naar Madaba, de stad van het mozaïek, waar
de oudste kaart van het Heilige Land bewaard is gebleven (gemaakt
uit 2 miljoen stukjes gekleurd steen!). Vervolgens bezoekt u de
berg Nebo. Hier zou de profeet Mozes voor het eerst het verboden
Beloofde Land hebben gezien. Later zou hij hier sterven en worden
begraven. Het uitzicht is schitterend: van de Dode Zee en de Jordaan
Vallei tot aan de daken van Jeruzalem en Bethlehem.
Hierna bezoekt u de Kerk van Lot en Procopius in het plaatsje
Khirbet Al-Mukhayyat. Daarna gaat u verder naar de ruïnes van
Um Al Rassas met de Kerk van St. Stephen, bekend vanwege de
prachtige mozaïeken. Vervolgens bezoekt u het kruisvaarderkasteel
van Shobak. U rijdt verder naar uw hotel in Petra voor diner en
overnachting.
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Dinsdag, dag 4: Petra
Vandaag bezoekt u Petra, waar u een volledige dag zult doorbrengen.
Deze rozerode, geheel uit steen gehouwen stad was 300 jaar lang
onvindbaar. In 1812 ontdekte een Zwitserse reiziger het opnieuw.
Maak dezelfde wandeling door de nauwe, diepe kloof en laat u
overweldigen door de “Treasury” (het bekendste monument) die plotseling uit het niets lijkt op te duiken. U heeft de hele dag de tijd om de
stad, die door de UNESCO als werelderfgoed is geklasseerd, te bekijken.
De lunch gebruikt u in Petra. In de loop van de middag vertrekt u naar
uw hotel waar u dineert. U overnacht in uw hotel in Petra.
Woensdag, dag 5: Klein Petra, Wadi Rum en Aqaba
Vanuit Petra is het niet ver naar Beidah, ook wel Klein Petra genoemd.
Hier zijn de invloeden van de latere overheersers niet te zien, waardoor
alles nog in de oude staat bewaard is gebleven. Hierna rijdt u verder
naar Wadi Rum. Hier staan Jeeps van de lokale bedoeïenen te wachten
waarmee u een ong. 3 uur durende tocht door dit schitterende natuurgebied zult maken. Lang genoeg om een goed beeld van dit prachtige
“maanlandschap” te krijgen. Hier werd de film “Lawrence of Arabia”
opgenomen. Diner en overnachting in uw hotel in Aqaba.
Donderdag, dag 6: Bethany en Dode Zee
Na het ontbijt rijdt u naar de Bijbelse plaats Bethany beyond the

SIEF

Jordan. Dit is de plek waarvan bekend is dat Jezus gedoopt is door
Johannes de Doper. In de middag vertrekt u naar de Dode Zee, waar
u de tijd heeft om een modderbad te nemen of te drijven op het
zoute water - een unieke ervaring! Dankzij de vele mineralen in het
water en in de modder is dit zeer goed voor de huid. Diner en
overnachting in uw hotel in Amman.
Vrijdag, dag 7: Amman en Um Qais
Na het ontbijt maakt u een stadstour door Amman. U bezoekt (onder
voorbehoud) het Romeinse Theater, de Citadel, het Archeologie
Museum en het Folklore Museum. U krijgt zo een goede indruk van
oud en nieuw Amman.
U bezoekt de prachtig gelegen plaats Um Qais (door de Romeinen
Gadera genoemd). U heeft hier een schitterend uitzicht over het
meer van Galilea en de Galan Hoogvlakte. Veel Romeinse overblijfselen zijn nog te zien. Vooral de lange, Romeinse hoofdweg is
prachtig. Hier ligt nog de originele bestrating waar de afdrukken
van de wagens nog in te zien zijn.Terug naar uw hotel in Amman
voor diner en overnachting.
Zaterdag, dag 8: Amman - Amsterdam
Transfer naar de luchthaven, waar u wordt geassisteerd bij de
douaneformaliteiten. Daarna vliegt u terug naar Amsterdam.
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Exclusieve rondreis met
privé-chauffeur - 9-daagse rondreis
Wilt u Jordanië op een zeer bijzondere manier ervaren? Bent u op zoek naar een reis die anders
is dan andere reizen? Dan hoeft u niet verder te zoeken. Geen volle bus maar uw eigen chauffeur
tijdens de gehele rondreis en uw eigen gids in Jerash en Petra! U verblijft in luxe hotels en overnacht
1 nacht in een tent in de woestijn. Alle excursies en de meeste diners en lunches zijn inbegrepen.
Een unieke en zeer complete reis.
Dag 1: Amsterdam - Amman
U vliegt van Amsterdam naar Amman. Bij aankomst wordt u opgewacht door onze vertegenwoordiger ter plaatse die u helpt met alle
formaliteiten. Transfer naar uw hotel in Amman voor overnachting.
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Dag 2: Woestijnkastelen en Amman
De dag begint met een interessante tocht door de woestijn waar u
3 woestijnkastelen (Amra, Azraq en Kharraneh) bezoekt. U gebruikt
de lunch in het Azraq restaurant, waarna u een stadstour door
Amman maakt. U bezoekt (onder voorbehoud) het Romeinse Theater,
de Citadel, het Archeologie Museum en het Folklore Museum. U
krijgt zo een goede indruk van oud en nieuw Amman. Terug naar uw
hotel in Amman voor diner en overnachting.

Dag 3: Nebo, Madaba en Kerak
Vanuit Amman rijdt u naar de berg Nebo. Hier zou de profeet Mozes
voor het eerst het verboden Beloofde Land hebben gezien. Later zou
hij hier sterven en worden begraven. Het uitzicht is schitterend: van
de Dode Zee en de Jordaan Vallei tot aan de daken van Jeruzalem en
Bethlehem. Daarna gaat u naar Madaba, de stad van het mozaïek, waar
de oudste kaart van het Heilige Land bewaard is gebleven (gemaakt
uit 2 miljoen stukjes gekleurd steen!). Hierna rijdt u naar Kerak waar
u in restaurant King’s Castle de lunch gebruikt. Hierna bezoekt u het
kruisvaarderkasteel van Kerak in het gebied van Wadi Mujib. U rijdt
verder naar uw hotel in Petra voor diner en overnachting.

rondreizen / fLy - drives

Dag 4: Petra
Vandaag bezoekt u Petra, waar u een volledige dag zult doorbrengen.
Deze rozerode, geheel uit steen gehouwen stad was 300 jaar lang
onvindbaar. In 1812 ontdekte een Zwitserse reiziger het opnieuw.
Maak dezelfde wandeling door de nauwe, diepe kloof en laat u overweldigen door de “Treasury” (het bekendste monument) die plotseling uit het niets lijkt op te duiken. U heeft de hele dag de tijd om de
stad, die door de UNESCO als werelderfgoed is geklasseerd, te bekijken. De lunch gebruikt u in Petra. In de loop van de middag vertrekt
u naar uw hotel waar u dineert. U overnacht in uw hotel in Petra.
Dag 5: Beidah (Klein Petra) en Wadi Rum
Vanuit Petra is het niet ver naar Beidah, ook wel Klein Petra
genoemd. Hier zijn de invloeden van de latere overheersers niet
te zien, waardoor alles nog in de oude staat bewaard is gebleven.
Hierna rijdt u verder naar Wadi Rum, waar u de lunch gebruikt.
Na de lunch staan er Jeeps van de lokale bedoeïenen te wachten
waarmee u een 2 uur durende tocht door dit schitterende natuurgebied zult maken. Lang genoeg om een goed beeld van dit prachtige
“maanlandschap” te krijgen. Hier werd de film “Lawrence of Arabia”
opgenomen. U dineert in Wadi Rum en slaapt in een tentenkamp
(met enkele sanitaire voorzieningen). Een unieke ervaring: een nacht
onder duizenden sterren in de woestijn. De tenten zijn voorzien van
bedden, dekens en kussens.

jordanië

Dag 7: Dode Zee
Vanuit Aqaba vertrekt u weer naar het noorden via de Arava Road
naar de Dode Zee. Na de lunch heeft u de tijd om op het zoute
water te blijven drijven en om eventueel een modderbad te nemen.
Dankzij de vele mineralen in het water en de modder is dit zeer goed
voor de huid. Diner en overnachting in Amman.
Dag 8: Jerash en Um Qais
Vertrek vanuit uw hotel in Amman naar Jerash, de grootste
Romeinse opgraving van het Midden Oosten. U ziet o.a. de schitterende tempels, badhuizen, kerken, offerplaatsen en een arena. Na de
lunch bezoekt u Ajlun Castle en de prachtig gelegen plaats Um Qais
(door de Romeinen Gadera genoemd). U heeft hier een schitterend
uitzicht over het meer van Galilea en de Golan Hoogvlakte. Veel
Romeinse overblijfselen zijn nog te zien. Vooral de lange, Romeinse
hoofdweg is prachtig. Hier ligt nog de originele bestrating waar de
afdrukken van de wagens nog in te zien zijn. Hierna vertrekt u weer
naar uw hotel in Amman voor diner en overnachting.
Dag 9: Amman - Amsterdam
Transfer naar de luchthaven, waar u wordt geassisteerd bij de
douaneformaliteiten. Daarna vliegt u terug naar Amsterdam.

Dag 6: Aqaba
U rijdt van Wadi Rum naar Aqaba. Na de lunch heeft u de middag
vrij om Aqaba te verkennen en/of uit te rusten in uw hotel of aan het
strand. Diner en overnachting in uw hotel in Aqaba.
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Basic rondreis met
privé-chauffeur - 8-daagse rondreis
Lijkt het u ook heerlijk om rondgereden te worden in Jordanië zodat
u niet hoeft te zoeken en toch de mooiste plekjes ziet? Maar vindt u
het goed om in eenvoudige maar schone hotels te verblijven? Dan is
dit een perfecte reis voor u. Voor een zeer betaalbare prijs toch genieten van de luxe van een eigen chauffeur en uw eigen gids in Jerash
en Petra. Natuurlijk zijn wel alle excursies inbegrepen.
Dag 1: Amsterdam-Amman
U vliegt van Amsterdam naar Amman. Bij aankomst wordt u
opgewacht door onze vertegenwoordiger ter plaatse die u helpt
met alle formaliteiten. Transfer naar uw hotel in Amman voor de
overnachting.
Dag 2: Jerash en Ajloun
Vertrek vanuit uw hotel in Amman naar Jerash. Hier bezoekt u de
grootste Romeinse opgraving van het Midden Oosten. U ziet o.a.
de schitterende tempels, badhuizen, kerken, offerplaatsen en een
arena. Vervolgens rijdt u door naar Ajloun, dat prachtig is gelegen
in een vruchtbaar gebied. U bekijkt het Qala’at al Rabadh kasteel,
dat in de 12e eeuw gebouwd werd door moslims als militair fort en
ter bescherming tegen de kruisvaarders. Vanaf de heuvel waarop het
kasteel is gebouwd heeft u een schitterend uitzicht op de omgeving.
Hierna vertrekt u weer naar uw hotel in Amman voor de overnachting.
Dag 3: Amman en Dode Zee
De dag begint met een stadstour door Amman. U bezoekt (onder
voorbehoud) het Romeinse Theater, de Citadel, het Archeologie
Museum en het Folklore Museum. U krijgt zo een goede indruk
van oud en nieuw Amman. Vervolgens rijdt u naar de Dode Zee.
Bij het Dead Sea Spa hotel heeft u de gelegenheid gebruik te maken
van de kleedkamers, het zwembad en het strand van de Dode Zee.
Vervolgens vertrekt u weer naar Amman voor de overnachting.
Dag 4: Madaba, Nebo en Kerak
Vanuit Amman rijdt u naar de berg Nebo. Hier zou de profeet
Mozes voor het eerst het verboden Beloofde Land hebben gezien.

Later zou hij hier sterven en worden begraven. Het uitzicht is
schitterend: van de Dode Zee en de Jordaan Vallei tot aan de daken
van Jeruzalem en Bethlehem. Daarna gaat u naar Madaba, de stad
van het mozaïek, waar de oudste kaart van het Heilige Land bewaard
is gebleven (gemaakt uit 2 miljoen stukjes gekleurd steen!). Hierna
rijdt u naar Kerak waar u het kruisvaarderkasteel in het gebied van
Wadi Mujib bezoekt. U rijdt verder naar uw hotel in Petra voor
de overnachting.
Dag 5: Petra
Deze dag staat volledig in het teken van Petra. Deze roze-rode, geheel
uit steen gehouwen stad was 300 jaar lang onvindbaar. In 1812 ontdekte een Zwitserse reiziger het opnieuw. Maak dezelfde wandeling
door de nauwe, diepe kloof en laat u overweldigen door de “Treasury”
(het bekendste monument) die plotseling uit het niets lijkt op te duiken. U heeft de hele dag de tijd om de stad, die door de UNESCO als
werelderfgoed is geklasseerd, te bekijken. Aan het einde van de dag
keert u terug naar uw hotel in Petra voor de overnachting.
Dag 6: Wadi Rum
Vanuit Petra rijdt u naar Wadi Rum, waar jeeps van de lokale
bedoeïenen staan te wachten waarmee u een 2 uur durende tocht
door dit schitterende natuurgebied zult maken. Lang genoeg om een
goed beeld van dit prachtige “maanlandschap” te krijgen. Hier werd
de film “Lawrence of Arabia” opgenomen. Via de Desert Road rijdt u
terug naar Amman voor de overnachting.
Dag 7: Amman
Een vrije dag in Amman. Bekijk op uw gemak op eigen gelegenheid
de stad of rust uit van alle indrukken die u de afgelopen weken heeft
opgedaan. Overnachting in Amman.
Dag 8: Amman-Amsterdam
U wordt opgehaald voor een transfer naar de luchthaven, waar u
wordt geassisteerd bij de douaneformaliteiten. Daarna
vliegt u terug naar Amsterdam.
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Jordanië op wielen 1
Discovery, 8-daagse fly-drive met hotels
Om een goede indruk van dit bijzondere land te krijgen is het goed
deze Discovery fly-drive te maken. U ziet van noord tot zuid de
belangrijkste bezienswaardigheden
Dag 1: Amsterdam-Amman
U vliegt van Amsterdam naar Amman. Meet & assist bij aankomt en
transfer naar uw hotel in Amman voor overnachting.
Dag 2: Nebo, Madaba en Kerak
Na het ophalen van de huurauto rijdt u vanuit Amman naar de
berg Nebo. Hier zou de profeet Mozes voor het eerst het verboden
Beloofde Land hebben gezien. Later zou hij hier sterven en worden
begraven. Het uitizhct is schitterend: van de dode Zee en de Jordaan
Vallei tot aan de daken van Jeruzalem en Bethlehem. Daarna gaat
u naar Madaba, de stad van het mozaïek, waar de oudste kaart
van het Heilige Land bewaard is gebleven (gemaakt uit 2 miljoen
stukjes gekleurd steen!). Hierna rijdt u naar Kerak waar u het
kruisvaarderskasteel in het gebied van Wadi Mujib bezoekt. U rijdt
verder naar uw hotel in Petra voor de overnachting
Dag 3: Petra
Vandaag bezoekt u Petra, waar u een volledige dag kunt doorbrengen
(ook de lunch kunt u in Petra gebruiken). Deze roze-rode, geheel
uit steen gehouwen stad is niet voor niets door UNESCO als
werelderfgoed geklasseerd. Na eeuwenlang onvindbaar te zijn
geweest is deze stad pas in 1812 opnieuwe gevonden. De schoonheid
is overweldigend! Terug naar uw hotel in Petra voor de overnachting.
Dag 4: Beidah (Klein Petra) en Wadi Rum
Vanuit Petra is het niet ver naar Beidah, ook wel Klein Petra
genoemd. Hier zijn de invloeden van de latere overheersers niet
te zien, waardoor alles nog in de oude staat bewaard is gebleven.
Hierna rijdt u verder naar Wadi Rum, waar u de lunch gebruikt.

Na de lunch staan er Jeeps van de lokale bedoeïenen te wachten
waarmee u een 2 uur durende tocht door dit schitterende
natuurgebied zult maken. Lang genoeg om een goed beeld van
dit prachtige “maanlandschap” te krijgen. Hier werd de film
“Lawrence of Arabia” opgenomen. U dineert in Wadi Rum (bij de
prijs inbegrepen) en slaapt in een tentenkamp (met enkele sanitaire
voorzieningen). Een unieke ervaring: een nacht onder duizenden
sterren in de woestijn. De tenten zijn voorzien van eenvoudige
bedden, dekens en kussens.
Dag 5: Aqaba
Vanuit Wadi Rum rijdt u, nadat u uw huurauto weer heeft
opgehaald, naar het zuiden. Het is niet ver naar Aqaba, het
zuidelijkste puntje van Jordanië. Hier kunt zwemmen in de
Rode Zee, de stad verkennen of een dagje relaxen bij uw hotel.
Overnaching in Aqaba.
Dag 6: Dode Zee
Vanuit Aqaba rijdt u via de Araba road naar de Dode Zee. Deze
laagste plek op aarde staat bekend om haar helende zoute water
waarop u blijft drijven. U kunt de lunch in één van de hotels aan
de Dode Zee gebruiken en daar eens proberen om te drijven op het
water (en om misschien wel een zuiverend modderbad te nemen).
Daarna rijdt u verder naar Amman voor de overnachting.
Dag 7: Amman en Jerash
In de ochtend kunt u de stad ontdekken (b.v. Romeinse Theater,
Citadel, Archeologie Museum en Folklore Museum). Daarna naar
Jerash, de grootste Romeinse opgraving van het Midden Oosten, dat
u uitgebreid bezoekt. Terug naar Amman voor de overnachting.
Dag 8: Amman-Amsterdam
Transfer naar de luchthaven en vlucht van Amman naar Amsterdam.
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Jordanië op wielen 2
Noord tot zuid, 11-daagse fly-drive met hotels
Dag 1: Amsterdam-Amman
U vliegt van Amsterdam naar Amman. Meet & assist bij aankomst en
transfer naar uw hotel in Amman voor overnachting.
Dag 2: Woestijnkastelen en Amman
Na het ophalen van de huurauto, begint de dag met een interessante
tocht door de woestijn waar u 3 woestijnkastelen (Amra, Azraq en
Kharraneh) bezoekt. Aan het einde van de ochtend rijdt u terug
naar Amman, waar u de stad bekijkt. Bezoek bijvoorbeeld het
Romeinse Theater, de Citadel, het Archeologie Museum en het
Folklore Museum. U krijgt zo een goede indruk van oud en nieuw
Amman. Terug naar uw hotel in Amman voor de overnachting.
Dag 3: Nebo, Madaba en Kerak
Zie dag 2 van Jordanië op wielen 1
Dag 4 Petra
Zie dag 3 van Jordanië op wielen 1
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Dag 5: Dana
U vertrekt vanuit Petra naar Dana, het grootste natuurreservaat van
Jordanië. Hier kunt genieten van de indrukwekkende rood gekleurde
bergen en rotsformaties. De flora en fauna zijn hier uniek, het
gebied staat vooral bekend om de vele vogels. U kunt het gebied het
beste bekijken door een wandeling te maken. Bezoek ook het dorpje
Dana, waar de bewoners hun handwerk verkopen. U rijdt terug naar
Petra voor de overnachting.

Dag 6: Beidah (Klein Petra) en Wadi Rum
Zie dag 4 van Jordanië op wielen 1
Dag 7 en 8: Aqaba
U rijdt van Wadi Rum naar Aqaba. Hier heeft u een aantal dagen
ter vrije beschikking. Geniet van de Rode Zee en het strand. Maak
een boottocht of ga duiken of snorkelen. Of geniet van de rust en de
zon. Overnachtingen in uw hotel in Aqaba.
Dag 9: Dode Zee
Zie dag 6 van Jordanië op wielen 1
Dag 10: Jerash, Ajloun en Um Qais
Vertrek vanuit uw hotel in Amman naar Jerash, de grootste
Romeinse opgraving van het Midden Oosten. Daarna bezoekt u het
kasteel van Ajloun en de prachtig gelegen plaats Um Qais (door de
Romeinen Gadera genoemd). U heeft hier een schitterend uitzicht
over het meer van Galilea en de Golan Hoogvlakte. Veel Romeinse
overblijfselen zijn nog te zien. Hierna rijdt u terug naar het hotel in
Amman, waar u de huurauto inlevert en waar u overnacht.
Dag 11: Amman – Amsterdam
Transfer naar de luchthaven en vlucht van Amman naar Amsterdam.

hotels

jordanie

Amman : Hoofdstad van Jordanië, gelegen op meer dan twintig
heuvels. De stad is meer dan 3000 jaar oud. In het centrum van deze
levendige stad vindt u onder meer het Romeinse theater en de Husseini
moskee. De tegenover het theater gelegen Citadelheuvel is een goed
uitgangspunt voor een rondrit door de stad.
Toledo ***
Ligging: Naast de Koning Abdullah Moskee, op ca. 10 minuten rijden/20 minuten lopen van
het centrum van Amman.
Faciliteiten: Buffetrestaurant, lobby restaurant, gratis parkeergelegenheid (o.b.v. beschikbaarheid), gratis WiFi in alle openbare ruimtes en zeer ruim fitness center en spa met o.a. binnenzwembad, stoomkamers, saunas, jacuzzi en massage (tegen betaling).
Kamers: De 107 kamers en suites zijn voorzien van badkamer, climate control, satelliet tv,
telefoon en minibar. De kamers hebben allemaal uitzicht op de blauwe koepel van de Koning
Abdullah Moskee en diverse kerken.

Grand Palace ****
Ligging: Het Grand Palace hotel is gelegen in de hotelwijk van Amman, dicht bij het Royal
Culture Center, circa 30 km vanaf Amman International Airport
Faciliteiten: Het hotel is voorzien van een restaurant, lobby lounge, bar, wasservice, beauty
salon, souvenirwinkel, gratis WIFI internetverbinding in het gehele hotel en gratis parkeergelegenheid (o.b.v. beschikbaarheid). U kunt gratis gebruik maken van het binnenzwembad en de
healthclub van het naastgelegen Regency Palace Hotel.
Kamers: Het hotel heeft 138 kamers en suites, allen voorzien van airconditioning, badkamer,
haardroger, tv, telefoon, minibar en kluisje.

Landmark *****
Ligging: Het Landmark hotel is op slechts enkele minuten gelegen van het levendige centrum
van Amman in de wijk Abdali.
Faciliteiten: Het hotel is voorzien van meerdere restaurants en diverse bars, lobby, buitenzwembad, health en fitness center, spa, tennisbaan, gratis WIFI internetverbinding in het
gehele hotel en gratis parkeergelegenheid.
Kamers: Het hotel heeft 260 kamers, inclusief 12 suites, allen voorzien van airconditioning,
badkamer, haardroger, minibar, satelliet tv, dvd speler, kluisje en uitzicht over de stad Amman.

Petra : Verscholen tussen de rotsen ligt de oude "Roze Stad",
uitgehouwen uit zandstenen rotsen. Deze unieke plaats is pas na
duizenden jaren opnieuw ontdekt en herbergt verscheidene bijzondere
cultuurschatten. De stad is door de UNESCO als werelderfgoed
aangeduid.
Petra Palace ***
Ligging: Het hotel ligt zeer gunstig, op slechts 5 minuten lopen van de ingang naar de Oude
Stad Petra.
Faciliteiten: Het hotel heeft een buffetrestaurant, twee buitenzwembaden omgeven door veel
groen, gratis WIFI internetverbinding in de openbare ruimtes van het hotel, gratis parkeergelegenheid en spa met sauna, Turks bad en massages.
Kamers: De 200 kamers zijn voorzien van airconditioning, badkamer met douche, satelliet tv,
telefoon en koelkastje.

Mövenpick Resort Petra *****
Ligging: De beste ligging van Petra: direct tegenover de entree van de oude stad.
Faciliteiten: Internationaal restaurant, Mediterraans restaurant, cocktailbar, lounge, dakterras,
tea room in Arabische stijl, souvenirwinkel, wellness center met fitnessruimte en stoombad,
buitenzwembad met snackbar, was-/stomerij service en parkeergelegenheid.
Kamers: De 183 kamers en suites zijn voorzien van badkamer, airconditioning, satelliet tv,
telefoon, haardroger, koffie-/theefaciliteiten, kluisje, minibar en internetaansluiting.
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Wadi Rum : Deze woestijn is de grootste en mooiste van Jordanië.
Wanneer u denkt aan een woestijn als eindeloze zandvlakte zal Wadi
Rum u verbazen. In dit bijzonder mooie natuurgebied lijken sommige
plaatsen nog het meest op een maanlandschap terwijl er, met name in
het voorjaar, ook veel groen te vinden is. De grillige rotspartijen zijn kenmerkend voor dit gebied. Wadi Rum werd gebruikt als decor voor de film
Lawrence of Arabia. Wadi Rum kan het beste per jeep of te voet verkend
worden. Er zijn makkelijke, niet te lange wandelingen mogelijk, maar
ook de avontuurlijke hiker zal hier voldoende uitdagingen vinden.
Captain’s Camp en Wadi Rum Night Camp
Ligging: In de woestijn van Wadi Rum.
Faciliteiten: Deze unieke accommodaties bestaan uit een permanent tentenkamp in de
woestijn van Wadi Rum.
Captain’s Camp ligt nabij het plaatsje Diseh. Er zijn ruim voldoende sanitaire voorzieningen
voorhanden (douches, toiletten en wastafels) en de tenten beschikken over eenvoudige bedden,
dekens en kussens.
Wadi Rum Night Camp ligt midden in Wadi Rum, ver van de bewoonde wereld. De luxe
‘glamping’ tenten zijn volledig ingericht met traditioneel Arabisch meubilair en comfortabele
bedden. In uw tent liggen handdoeken, badjassen, slippers en gratis toiletartikelen voor u klaar.
In het kamp zijn moderne douches, toiletten en wastafels aanwezig. Vanaf uw eigen terras
heeft u een adembenemend uitzicht over de woestijn en ’s avonds wordt het kamp sfeervol
verlicht met kaarslicht.

Aqaba : Deze havenstad aan de Rode Zee heeft ondanks de recente
uitbreidingen zijn dorpse charme behouden. Een heerlijke bestemming
om te genieten van zon, zee en strand. De mooie koraalriffen liggen
vlakbij de kust. Er zijn diverse duikscholen waar zowel beginners als
gevorderden van harte welkom zijn. Een bezoek aan het aquarium, het
Mameluk Fort en de oudste kerk ter wereld zijn zeker een bezoek waard.

Captain’s Hotel ***
Ligging: Dit eenvoudige maar nette boutique hotel ligt vrij rustig, maar toch midden in de stad
Aqaba, vlakbij de Rode Zee.
Faciliteiten: Twee restaurants, lobby café, traditioneel ingericht terras met prachtig uitzicht,
WIFI internetaansluiting (tegen betaling), gratis parkeergelegenheid, sauna, fitness en jacuzzi.
Kamers: De 64 kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, badkamer, lcd satelliet tv,
minibar, kluisje en haardroger.
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Oppenheim Travel
ANVR reis- en annuleringsvoorwaarden van toepassing,
vraag bij het boekingskantoor naar een exemplaar van deze voorwaarden.
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