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Vlaamse Juristenvereniging– Juristenreis  

10  tot en met 15 november 2019 

TEL AVIV 

 

 

Eén van de meer bekende plaatsen in Israël is Tel Aviv. De stad kent ruim 410.000 inwoners 

waarmee het na Jeruzalem de grootste stad van Israël is. Waar vele andere steden in het land 

vaak een wat meer conservatieve indruk achterlaten, is Tel Aviv juist opmerkelijk vrij en 

progressief te noemen.. Tel Aviv heeft wel twee gezichten. Ten eerste is er de moderne stad 

waar zelfs ‘oudere’ wijken (ongeveer een eeuw oud) al aan hun tweede jeugd bezig zijn. 

Daarnaast heb je Jaffa (Yafo). Deze havenstad behoort tot de oudste havensteden ter wereld die 

nog steeds als haven functioneert. Deze historische stad is door Tel Aviv opgeslokt waardoor 

de gemeente tegenwoordig officieel Tel Aviv-Jaffa heet. 

Uiteraard kan ook een uitgebreid 

bezoek aan Jeruzalem, waar we twee 

dagen verblijven, niet op het 

programma ontbreken. En verder 

maken we een tocht langs de kust 

waar de steden Haïfa, Akko (ook 

gekend als Saint-Jean-d’Acre) en 

Ceasarea aan bod komen. 

 

 

Programma (voorlopig- wijzigingen mogelijk) 

 

Zondag November 10 

8:00   Samenkomst te Zaventem op de luchthaven 

9:35   Vlucht naar Tel Aviv met SN3289 (duur 4u30) 

15:00 Aankomst op de Ben Gurion luchthaven 

16:30 Transfer met bus naar hotel in Jerusalem 

17:30 Aankomst aan het Harmony Hotel en check-in  

19:00 Avondmaal in de buurt van het Kikar Hamuzika (het “muziekplein”) naar vrije keuze 

http://www.israelvoorbeginners.nl/
http://www.israelvoorbeginners.nl/
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Maandag November 11 

8:30 Wandeling van het hotel naar de Hooggerechtshof  (2 km) 

9:30 -11:30   Bezoek aan het Hooggerechtshof (Supreme Court of Israël) 

11:30  Wandeling naar de Knesset 

12:00-13:30 Bezoek aan de Knesset (letterlijk : vergadering of samenkomst), het Israëlisch 

parlement bestaande uit één Kamer met 120 leden. 

13:00-14:00  Buffet lunch in het “General Restaurant” van het Parlement 

14:30-17:30  Bezoek aan de Oude Binnenstad van Jerusalem 

De door Unesco geregistreerde oude 
stad van Jeruzalem trekt jaarlijks 
miljoenen bezoekers. Het meest 
bijzondere van deze oude stad, is dat hier 
zowel christenen, moslims als joden op 
een zeer geconcentreerd stukje stad 
dicht bij elkaar leven. De oude stad 
Jeruzalem werd al in de zestiende eeuw 
afgebakend middels hoge muren die in 
opdracht van sultan Süleyman I of 
Soleiman de Grote werden gebouwd. De 
totale lengte van deze muur komt op 
ongeveer vier kilometer. De hoogte 
varieert tussen de tien en twaalf meter. 
De verticale gaten die nog altijd zichtbaar 
zijn, werden voornamelijk gebruikt om 

indringers te kunnen belagen met ofwel hete olie of water. De oude stad zelf heeft een aantal bijzondere 
bezienswaardigheden te bieden. Zo bevindt zich hier de Westmuur, de Tempelberg met daarop het 
islamitische gedenkplaats de Rotskoepel, het Museum over de Armeense geschiedenis, de Al-
Aqsamoskee, de Toren van David, de Heilige Grafkerk en de beroemde straat ‘Via Dolorosa’ waarlangs 
Jezus van Nazareth met zijn kruis liep. De oude stad van Jeruzalem is bereikbaar via de eeuwenoude 
stadspoorten die namen dragen als Jaffa Poort, Sions Poort, de Mest Poort, de Leeuwen of Stefanus 
Poort, Herodes Poort, Damaskus Poort en de Nieuwe Poort. 

17:30 –18:30   Per bus naar residentie van consulaat-generaal te Jeruzalem 

18:30-20:30 Ontvangst door H. Exc. Danielle Haven, Consul-generaal van België, in haar 

residentiële villa  ‘Salameh’ in Jeruzalem 

20:30  Verplaatsing per bus naar hotel met aankomst omstreeks 21:30 

 

Dinsdag November 12  

9:00  Vertrek per bus aan hotel naar Yad Vashem (met baggage) 

10:00- 13:00  Bezoek aan Yad Vashem 
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Yad Vashem (Jad Wasjem) is de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse 
slachtoffers van de Holocaust en de redders van Joden. Yad Vashem betekent gedenkteken en naam 
en is ontleend aan Jesaja 56:5 in de Bijbel. Het bevindt zich op de berg Har ha-Zikaron of Mount Herzl, 
vernoemd naar de geestelijke vader van het zionisme, Theodor Herzl. Het Yad Vashem 
herdenkingsmuseum is een opmerkelijk stukje architectuur ontworpen door Moshe Safdie. Het grootste 
deel van dit museum bevindt zich onder de grond. Op een chronologische en thematische wijze worden 
hier middels beeld, foto, voorwerpen en getuigenverklaringen verschillende herinneringen in leven 
gehouden die nooit vergeten mogen worden. Rondom het museum is een prachtige tuin aangelegd met 
verschillende monumenten en beelden. 

13:00-14:00  Lunch   

 

14:00-18:00  Bezoek aan Har HaZeitim en aan de Stad van David: 

 
De Olijfberg (Har HaZeitim in het Hebreeuws) is een bergrug ten oosten van Jeruzalem. De bergketen 
bereikt een hoogte van 827 meter, waarvan de eigenlijke Olijfberg met de Hemelvaartskoepel 809 meter 
hoog reikt en daarmee 120 meter boven het Kidrondal en ongeveer 65 meter boven de Tempelberg 
uitsteekt. De berg dankt zijn naam aan de olijfbomen die op de berg groeien. Aan de voet van de berg 
ligt Gethsemane, de plaats waar Jezus -volgens de christelijke traditie- werd overgeleverd aan de 
Romeinen. De Olijfberg is de locatie waarop veel Bijbelse gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. In 
het Bijbelboek Zacharia wordt de Olijfberg als de plaats genoemd vanwaar God zal beginnen met het 
tot leven wekken van alle overledenen aan het einde der tijden. Om deze reden is de Olijfberg altijd een 
populaire begraafplaats voor Joden uit Jeruzalem geweest. Tot op de dag van vandaag is de Olijfberg 
in gebruik als een begraafplaats. Naar schatting zijn er zo'n 150.000 graven op de Olijfberg, waaronder 
die van bekende personen zoals Zacharia de profeet, Absalom (YadAvshalom) en een groot aantal 
rabbijnen.  

 
Stad van David is de aanduiding van een archeologische site in Jeruzalem. Deze ligt naast de 
zuidoostelijke hoek van de muren van de Oude Stad van Jeruzalem, in de wijk Silwan die tot Oost-
Jeruzalem behoort. De gevonden structuren op de site behoorden volgens de opgravers tot het paleis 
van koning David, maar deze identificatie is omstreden. De site omvat ook de Siloamvijver en de 
watertunnel die werd gebouwd door koning Hizkia. De site is omgeven met veel controverse, gerelateerd 
aan het Arabisch-Israëlisch conflict, in het bijzonder de aanspraak die beide zijden in het conflict maken 
op Jeruzalem en de Tempelberg. Het archeologisch nationaal park op de site is een veelbezochte 
toeristische trekpleister : een intrigerende ontdekkingsreis door de geschiedenis met tocht door een 
ondergrondse tunnel. Veel klimmen, veel trappen ! 

 

18:30-20:00   Klank en Lichtspel “Hallelujah” aan de Toren van David in de oude binnenstad 

20:30-21:30 Ontvangst in het huis van Sally Zajfman, advocaat, in Ramot in aanwezigheid van 

leden van de “Organisation of Belgians in Israël” (onder voorbehoud) 

21:30  Transfer per bus naar hotel in Tel Aviv 

22:30  Check-in  Cinema Hotel in Tel Aviv 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kidrondal&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempelberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olijf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gethsemane
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zacharia_(Hebreeuwse_Bijbel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/God_(jodendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Einde_der_tijden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Absalom
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Yad_Avshalom&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rabbijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologische_site
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Stad_van_Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Silwan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paleis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_David
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijver_van_Siloam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Siloamtunnel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hizkia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch-Isra%C3%ABlisch_conflict
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempelberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_park_van_Isra%C3%ABl
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Woensdag November 13  

8:30  Vertrek per bus voor een excursie langs de kust naar het Noorden (Galilea) 

10:00 – 12:00  Bezoek aan de oude binnenstad van Akko  
Dit is een oude havenstad in het noorden van Israël gelegen aan de Middellandse Zee; meer precies 
aan de Baai van Akko. De stad telt een kleine 50.000 inwoners en is erg geliefd bij toeristen vanwege 
zijn authentieke middeleeuwse en oosterse uitstraling. Er zijn dan ook veel oude gebouwen en muren 
die soms terug gaan tot de Romeinse 
stad.  

De oude stad kent veel historische 
bezienswaardigheden : de Citadel, de 
Kruisvaarder burcht, de vuurtoren,, een 
soek, en natuurlijk de gezellige kleine 
haven. Onder de citadel hebben 
archeologen een deel van de oude 
burcht van de kruisvaarders 
blootgelegd. Het gaat om een complex 
van hallen waarvan de Ridderzaal de 
grootste is.  

12:00 – 14:00  Lunch aan de haven  

14:00 – 14:30  Verplaatsing per bus naar Haifa 

14:30 – 15:30  Bezoek aan de 

Baha’ituinen  

De Heilige plaatsen van het bahá'í-geloof in 
Haifa en West-Galilea zijn onderdeel van het 
Bahá'í-wereldcentrum in Israël. Ze omvatten 
zowel de bahá'í heilige plaatsen die worden 
bezocht tijdens de pelgrimsreis als de 
internationale bestuursorganen van het 
bahá'í-geloof; er zijn dan 20 verschillende 
administratieve gebouwen, pelgrimshuizen, 
bibliotheken, archieven, historische 
woningen en graftomben. Deze gebouwen 
staan te midden van meer dan 30 
verschillende tuinen of individuele terrassen. 
De bahá'í heilige plaatsen in Haifa en in en rond Akko, met inbegrip van de terrassen en de graftombe 
van de Báb op de berg Karmel, en de graftombe van Bahá'u'lláh, huis van Bahjí en het huis in Mazra'ih 
werden toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO in juli 2008. 

15:30- 16:30   Bezoek aan Caesarea National Park 

Direct aan de Middellandse Zee, tussen Tel Aviv en Haifa, ligt de voormalige vestingstad Caesarea 
Maritima. De stad, waar op het hoogtepunt zo’n vijftigduizend inwoners verbleven, werd gebouwd door 
koning Herodes de Grote. Hij vernoemde de stad naar Keizer Caesar Augustus Octavianus, die hem 
tot koning van Judea kroonde. Het heeft heel veel archeologische overblijfselen zoals van een badhuis, 
een kasteel, Hippodroom, Romeins theater, Romeins aquaduct en de stadsmuur van de kruisvaarders.  

16:30 – 18:00  Terugkeer per bus naar Tel Aviv 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD-wereldcentrum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD-pelgrimsreis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bahai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haifa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Akko_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graftombe_van_de_B%C3%A1b
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graftombe_van_de_B%C3%A1b
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karmel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graftombe_van_Bah%C3%A1%27u%27ll%C3%A1h
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bahj%C3%AD
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazra%27ih&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoedlijst
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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18:30-19:30  Ontvangst door Z. Exc. Olivier Belle, Ambassadeur van België in zijn residentie 

in  Herzliya Pituah (onder voorbehoud) 

19:30  Met de bus naar hotel 

20:00  Vrije avond 

Donderdag  November 14  

9:30   Bezoek aan Tel Aviv en Jaffa 

De geschiedenis van Tel Aviv is nog vrij kort. De nederzetting werd pas gesticht in 1887 door Russische 
joden. Het was toen een nederzetting ten noorden van de stad Jaffa. Tegenwoordig is de volledige 
naam van Tel Aviv dan ook Tel Aviv-Jaffa. Toch zijn het nog altijd twee aparte steden. De groei van Tel 
Aviv begint echt te lopen na de Eerste Wereldoorlog bij de tweede grote immigratiegolf. Ook kwamen 
er toen veel Europese architecten naar de regio; iets wat de gebouwen hier ten goede kwam. De stad 
heeft een bruisend uitgaansleven en natuurlijk ook stranden aan de Middellandse Zee. Daarmee is het 
voor een feeststad en een welkome afwisseling met de vele andere plaatsen waarvoor cultuur en 
geschiedenis belangrijk zijn. 

Toch is het nog altijd een mooie oude stad die je los kunt zien van het jonge Tel Aviv. Jaffa is dan ook 
één van de oudste steden ter wereld. Letterlijk duizenden jaren van geschiedenis hebben zich 
afgespeeld in deze stad. Dat begint dan ook met de vroegst bekende beschavingen en dat gaat dan zo 
via de Egyptenaren en de Filistijnen door naar de stad zoals we ze nu kennen. Een oude stad met veel 
prachtige bezienswaardigheden, met mooie steegjes waar je je waant in andere tijden en sprookjes van 
duizend en één nachten. Waar de stad ook bekend van is zijn de lekkere Jaffa sinaasappels. Alleen de 
sinaasappels uit deze regio mogen deze merknaam dragen. 

 

11:00- 12:00  Ontmoeting met rabbi Lehrer van de Rabinale rechtbank in PetahTiqwa 

12:30  Lunch   

14:00 – 18:00  Vrije tijd 

18:30  Vertrek aan hotel voor het groepsdiner 

19:00 – 21:30  Ontvangst in “House Number Three” Am’iad Street 3, door Layla en haar man, 

chef Hamoudi, voor het groepsdiner in hun  woning nabij de kloktoren van Yafo
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Vrijdag November 15  

9:00 – 12 :00 Vrije tijd te Tel Aviv  

Bezoek het Ben Gurion Museum en kom alles te weten over de eerste premier van Israël. Het museum 
is gevestigd in Gurion’s voormalig huis. Ontdek de gezellige wijk Neve Tzedek. De wijk trekt veel 
bezoekers die de drukte van de stad even achter zich laten. Je kan er kuieren door de smalle straatjes, 
de architectuur bewonderen of tot rust komen in gezellige restaurants. Om de lokale geuren en smaken 
te leren kennen, trek je naar Carmel Market, waar er een schat aan verse producten op je wacht. Het 
Tel Aviv Museum of Art biedt een interessante collectie van Israëlische kunstenaars, maar ook van 
internationale kunstenaars (onder andere Van Gogh, Monet en Chagall).  Voor wandelaars : de stad 
heeft meer dan 10 km zandstranden. Aanraders zijn onder andere Tayelet, Frishman Beach, Jerusalem 
Beach en Banana Beach. 

12 :00  Vertrek aan het hotel naar de luchthaven 

13 :00  Check-in op de luchthaven 

16 :00  Vertrek met Brussels airlines flight SN3290 (vluchtduur 4u55) 

20 :00  Aankomst te Zaventem 

 

 

Praktische inlichtingen in verband met deze reis : 

• Vervoer : rechtstreekse vluchten met Brussels Airlines Brussel-Tel Aviv-Brussel in klasse 
Light&Relax (1 stuk bagage tot 23 kg en 1 stuk handbaggage tot 12 kg) inbegrepen. 
 

• Transfer van en naar luchthaven te Tel Aviv met bus inbegrepen 
 

• Vervoer ter plaatse : coach voor alle uitstappen en transfer tussen de hotels is inbegrepen 
 

• Overnachtingen (standaard kamer met ontbijt inbegrepen):  
 

Harmony Hotel, Yo'elMoshe Salomon St 6, Jerusalem, 4 sterren(verblijf op 10 en 11 november)), 
www.atlas.co.il. The Harmony Hotel is located in the heart of Jerusalem's charming Nahalat Shiva 
neighborhood, within walking distance of many of the city's main attractions. Blending traditional 
style with contemporary elegance, a tranquil sun-filled lounge exudes the unique character of 
Jerusalem in its brick walls, sleek decor and stunning photographic ceiling depicting the colors, 
faces, and fabrics of this captivating city. Guests can also make themselves at home in our charming 
lobby, featuring traditional games and billiard table and adjoining sundeck overlooking the streets 
below. 

 
Cinema Hotel, Zamenhoff St 1, Tel Aviv-Yafo, Israël, +972 3-520-7100(op 12, 13 en 14 november), 
www.atlas.co.il. Located in the heart of Dizengoff, one of Tel Aviv's most renowned districts is 
Cinema Hotel, housed within an authentic Bauhaus building dating back to the 1930s. The hotel 
was once one of Tel Aviv's first movie theaters, named Esther Cinema, and to this day captures the 
nostalgia of a bygone era with displays of original theater memorabilia showcasing the stories of 
classic films. Guests can immerse in the unique atmosphere by relaxing on the spacious rooftop 
terrace, 

 

• Gids (inbegrepen) : Nederlandstalige locale gids gedurende ganse reis (behalve op 10 en 15 
november) 
.    

http://www.atlas.co.il/
http://www.atlas.co.il/
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• Toegangsgelden inbegrepen voor : Yad Vashem, Westmuurtunnels, Akko National Park, klank- 
en lichtspel “Hallelujah”, Baha’i complex en Ceasarea National Park. 
. 

• Maaltijden : lunch op 13 november (in Akko) en speciaal groepsdiner op 14 november inbegrepen. 
Rest ter plaatse te betalen. 
 

• Begeleiding :  André Gantman, gids en Marc Taeymans, erkend reisleider 
 

• Deelnemers :  24 personen. 
 

• Deelnameprijs: 1.765 euro per persoon op basis van tweepersoonskamer en 1.985 euro per 
persoon op basis van eenpersoonskamer. 
 

• Niet inbegrepen : bagageservice, dranken en maaltijden (tenzij anders vermeld), persoonlijke 
uitgaven, verzekeringen en fooien. Fooi van 6 euro per persoon en per dag voor chauffeur en gids 
verplicht. 

 

• Verzekering: reisbijstandverzekering niet inbegrepen; VJV onderzoekt of een annulatieverzekering 
voor de ganse groep kan worden afgesloten. 

 

• Deviezen : 1 shekel = 0,25€ - Betalingen gebeuren vaak met betaal- en kredietkaarten of dollars. 
 

• Veiligheidsvoorschriften: er gelden op heel wat plaatsen veiligheidsvoorschriften en een 
identiteitsbewijs zoals een reispas kan bij meerdere bezoeken gevraagd worden 

 
• Kledingvoorschriften: voor bezoeken aan heilige plaatsen en officiële gebouwen (in Jeruzalem) 

is formele kleding vereist. 
 

• Reisdocumenten: Als je een geldige reispas hebt dan kun je visumvrij naar Israël reizen. De 
reispas moet nog tenminste zes maanden geldig zijn op het moment dat je weer uit Israël vertrekt. 
Bij binnenkomst ontvang je een zogenaamde ‘blue card’ als inreisvisum. Je krijgt dus geen stempel 
in je paspoort. De Blue Card moet je de gehele reis door Israël bij je houden. Bij het verlaten van 
het land krijg je een uitreisvisum, de zogenaamde ‘Pink Card’. Na de paspoortcontrole heb je deze 
nodig om door de automatische poortjes naar de vertrekhal op het vliegveld te gaan. 

 

• Organisatie: vzw VJV-Organisatie, KBO 0634.659.320. Deze pakketreis valt niet onder toepassing 
van de Wet van 21 november 2017. Vereist minimum aantal deelnemers: 21. 

 

• Inschrijvingen : uitsluitend via formulier in te vullen op de website www.vjv.be.  Inschrijving is pas 
definitief na ontvangst van deelnameprijs en het overmaken van een kopie van de pagina uit reispas 
met foto te bezorgen aan de reisleider. De persoonsgegevens dienen uitsluitend voor het regelen 
en organiseren van de reis. Zodra het aantal deelnemers is bereikt, wordt de reis afgesloten. 

 
 

 

http://www.vjv.be/

