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AGENDA
• Quid Nunc Viator

• De Pelgrimstocht naar Palestina

• Veiligheid 

• Praktische aspecten

• Andere tochten





Holy Land 2019

• Waarom deze pelgrimstocht ?

• Tocht – overzicht

• We volgen het Pad van Jezus – deel ook van Abraham’s trail
https://vimeo.com/180504824

• Twee reizen :
• Uitgangspunt : jongeren moeten mee kunnen -> lesvrije weken

• Eerste week ook open voor volwassenen 

https://vimeo.com/180504824






Holy Land 2019 – PROGRAMMA (kan wijzigen)

ZATERDAG 

- vlucht Brussel - ? – Tel Aviv
- Transfert naar Beith Sahour



Holy Land 2019 – PROGRAMMA (kan wijzigen)

ZONDAG 

- Transfert van Beith Sahour naar Jericho 
- Kort bezoek Jericho 
- Wandeling van Jericho via Wadi Qelt
- Transfert naar Beith Sahour













Holy Land 2019 – PROGRAMMA (kan wijzigen)

MAANDAG  

- Transfert van Beith Sahour naar Nebi Musa
- Tocht Nebi Musa – Mar Saba
- Transfert naar Beith Sahour

















Holy Land 2019 – PROGRAMMA (kan wijzigen)

WOENSDAG 
- Bezoek Jeruzalem ( dag 2 )
- Rond de oude stad ( Olijfberg, Zion, Yad Vashem) 







Holy Land 2019 – PROGRAMMA (kan wijzigen)

DONDERDAG
- Transfer Beith Sahour – Hebron
- Hebron
- Trekking 
- Transfer naar Bedoëinentent
- Trek naar Dode Zee
- Zonsopgang Dode Zee













Holy Land 2019 – PROGRAMMA (kan wijzigen)

VRIJDAG 
- Transfer bedoëinentent – Beith Sahour
- Bezoek Bethlehem 







Holy Land 2019 – PROGRAMMA (kan wijzigen)

ZATERDAG
- Transfer Beith Sahour - Masada
- Dode Zee
- Transfer Dode Zee – Beith Sahour







Holy Land 2019 – PROGRAMMA (kan wijzigen)

ZONDAG 
- Transfer Beith Sahour – Tel Aviv
- Vlucht Tel Aviv - ? - Brussel



PRAKTISCHE PUNTEN 



ALGEMEEN

• Organisatie Quid Nunc Viator ism. Alternative Tourist Group Palestine
en Dina Travel

• Lokale gids tijdens de woestijntochten

• Verblijf in Guesthouse ( kamers van 2,3,4 personen – basis comfort )

• Ontbijt en avondmaal (warm) in guesthouse

• ‘s middags picknick 







• KLIMAAT

• Jericho : woestijnklimaat – 205 m. onder zeespiegel
• gem. max. januari/februari : 21°
• gem. min. 10
• gem. neerslag Januari : 33M 

• Beith Sahour - 609 m. boven zeespiegel
• gem. max. januari/februari :  13°
• gem. min. 5°
• Gem. neerslag :  137 mm

• Jeruzalem - 750 m. boven zeespiegel



• WAT MEE TE NEMEN?

- Internationaal paspoort geldig 6 maand NA TERUGKOMST IN BELGIE
- Visum krijg je in Tel Aviv
- Reisverzekering via MAPFRE is inbegrepen
- Registreren via site buitenlandse zaken

- Kledij : in Jerusalem, Hebron, Bethlehem bezoeken we religieuze plaatsen

- Dagrugzak
- Hoge wandelschoenen
- Optioneel wandelstokken
- Zaklamp ( “petsl” )
- Drinkbus
- Handgel
- Zonnebril en pet



• WAT MEE TE NEMEN?

- Paspoort …. 

Bewijzen van vroegere verblijven in landen die geen diplomatieke relaties onderhouden met Israël (visa of 

stempels in paspoort) vormen doorgaans geen belemmering om Israël binnen te komen. 

Eventueel kunnen de Israëlische autoriteiten reizigers vragen stellen over de aard van deze vroegere reizen. 

Reizigers dienen er zich wel van bewust te zijn dat omgekeerd het bewijs van een reis naar Israël een reden 

kan zijn voor de autoriteiten van landen die geen diplomatieke relaties met Israël onderhouden om de 

toegang tot hun grondgebied te ontzeggen. 

Om dit probleem tijdens toekomstige reizen te vermijden, geven de Israëlische autoriteiten aparte blaadjes af 
die toelaten het land binnen te komen.





• NUTTIG OM WETEN

- GSM bereik is prima

- WIFI in guesthouse

- Geld 
- Je kan quasi overal in Euro betalen

- ATM’s in Bethlehem, Jerusalem, …

- Grotere aankopen kunnen met kaart (Maestro, Visa, Eurocard,…)

- Hoeveel kost iets ?

- Taxi Beith Sahour – Bethlehem :  25 NIS (6€)

- Fruitsap onderweg : 15 Nis (3€)

- Koffie Jerusalem : 15 NIS 



• GEZONDHEID

- Zorg voor eigen medicatie

- Zorg voor ‘klassiekers’ : darm, maag, … 

- Inentingen zijn niet vereist



VEILIGHEIDSSITUATIE

Reisadvies Min.Buitenlandse Zaken:

Een belangrijk aantal toeristen en zakenmensen bezoekt Israël en het Palestijns gebied (met uitzondering 

van Gaza) en ondervindt er geen problemen. De politieke context is echter instabiel en wordt gekenmerkt 

door veel spanningen en incidenten.

Extra waakzaamheid is geboden, in het bijzonder in de oude stad van Jeruzalem, op en rond de 

Esplanade van de Al Aqsa Moskee – Tempelberg, in Oost-Jeruzalem alsook in de streek van Nabloes, 

Hebron, Jenin, en in de buurt van nederzettingen, controleposten (checkpoints) en vluchtelingenkampen.

In het algemeen is het aangeraden de actualiteit te volgen, waakzaam te zijn, de veiligheidsvoorschriften 

te respecteren en de instructies door de lokale autoriteiten op te volgen. 

Het gebruik van het openbaar vervoer wordt afgeraden. 

Hoge waakzaamheid is vereist in de oude stad, in het bijzonder op vrijdag (vrijdaggebed), op en rond de 

Esplanade van de Al Aqsa Moskee – Tempelberg …  in de ultraorthodoxe joodse buurten ... In deze 

buurten wordt eveneens melding gemaakt van hevige reacties op bezoekers die volgens de lokale 

bewoners op niet-gepaste wijze gekleed zijn.



KOSTPRIJS 

- € 1.100 – we storten het teveel terug



سؤال؟ ?פרעגן


