Israël

D R O O M R E I S

Terug naar

Eilat

Historie, een prachtig landschap en vriendelijke mensen.
Bezoek Nazareth en Jeruzalem, dobber in de Dode Zee, ski
van Mount Hermon en meng u tussen de rich and famous
in Tel Aviv en Eilat. Israël is veelzijdig en adembenemend!
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Tijdens uw bezoek aan Israël mag u zeker de Bijbelse
stad Nazareth niet overslaan. Volgens het Nieuwe
Testament is dit de geboorteplaats van Jezus en het
wordt ook wel de Arabische hoofdstad van Israël
genoemd. U kunt hier dan ook allerlei rondleidingen
boeken langs belangrijke, historische plekken. In de

avond struint u in het oude centrum van deze overwegend islamitische stad door kleine straatjes, tussen de
bazaars, oude huizen, kerken en cafés. Er zijn volop
restaurants die heerlijke gerechten serveren uit het
Midden-Oosten en het Middellands Zeegebied. Zoals
restaurant Kastana, gelegen op Hamaayan straat 

De Dode Zee
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Hamidron-park

Tel Aviv

Negev-woestijn

1026/4, in een meelmolen van 450 jaar oud. Slapen
doet u bijvoorbeeld bij Fauzi Azar Inn, een tweehonderd jaar oud Arabisch herenhuis waar u wordt verwelkomd in een zaal met Turks marmer en een zes
meter hoog, handgeschilderd plafond. Sprookjesachtig
overnachten.

Religie en emotie

Niet iedereen is ervan overtuigd dat Jezus in Nazareth
geboren is. Volgens velen zouden Jozef en Maria te
voet naar Bethlehem zijn gegaan, alwaar Christus in
hun schoot geworpen werd. Geleid door de ster van
Bethlehem kwamen de drie wijzen uit het Oosten op
kraamvisite. Deze stad ligt alleen niet in Israël, maar
in Palestina, omringd door een afscheidingsmuur en
metalen poorten. Het is aan te raden een excursie te
boeken bij een betrouwbare agent, mocht u Bethlehem
willen bezoeken. Een andere stad die in één adem met
Jezus wordt genoemd, is natuurlijk Jeruzalem, de plek
waar hij leefde en uiteindelijk werd veroordeeld en
gekruisigd. De stad is niet alleen belangrijk voor christenen, maar ook voor islamieten en joden. Dit is het
mekka van religie en spiritualiteit, emotie en opwinding. De stad zit vol historische en heilige plaatsen en

Eilat

gebouwen, kleine straatjes, de klaagmuur, markten
en het duurste hotel van Israël: The King David. Deze
kijkt uit op de vele minaretten, muren en huizen van
Jeruzalem. Als u € 350,- per nacht overhebt voor een
standaard kamer, slaapt u wel in hetzelfde hotel waar
ook presidenten, sterren en leden van koningshuizen
verbleven.

Parken en woestijnen

Schuin boven Jeruzalem, vlak bij Tel Aviv, ligt Neot
Kedumim, een reservaat waar u kunt zien hoe de
mensen drieduizend jaar geleden leefden in een landschap dat later het decor zou worden voor de Bijbel.
Hier wandelt u door prachtige natuur met kleurrijke
bloemen, langs herten, schapen en vogels. Bekijk de
oude huisjes en watermolens en leer schapenhoeden.
Heeft u de smaak te pakken? Bezoek dan ook het
nieuw aangelegde Hamidron-Park in de wijk Jaffa
van Tel Aviv. Als u tussen de palmbomen door naar
de Middellandse Zee loopt, is het moeilijk te geloven
dat hier ooit een van de grootste vuilnisbelten van
Israël lag. De 1,3 miljoen ton vuilnis is compleet gerecycled en gebruikt om de verschillende faciliteiten in
het park mee te bouwen. Iets heel anders zijn de vele

Wilt u warmte? Ga dan in
de zomermaanden, alhoewel het dan ook erg heet kan
zijn. In de winter is het rond
de tien tot vijftien graden, in
de hoger gelegen gebieden
kan het vriezen.
woestijnen die Israël rijk is. Geen glooiende weides en
groene wandelpaden, maar overweldigende rotspartijen, goud zand en oeroude bergen. De Judea-woestijn,
gelegen in het gelijknamige gebied vlak bij de Dode
Zee, herbergt net als vele andere plekken in Israël (en
Palestina) geheimen en plaatsen van onschatbare historische waarde, zoals forten, kloosters en grotten. Er
zijn mogelijkheden tot woestijnreizen van één of meerdere dagen per voet, fiets of SUV. Een andere woestijn
is de Negev in het zuiden van Israël, die zo’n zestig
procent van het land beslaat. Hier komt u nauwelijks
andere toeristen tegen en kunt u ongestoord genieten
van dit ruige en betoverende landschap. De woestijn
biedt een paar leuke accommodaties, vaak opgetrokken uit klei of bestaande uit luxe bedoeïententen,
zoals Khan Be’erotayim nabij de stad Ezuz, Hai Negev
nabij Kibbutz Revivim en Chan Shayarot vlakbij de
oude stad Ovdat.

Snorkelen en dobberen

Israël ligt aan drie zeeën: de Middellandse Zee, de
Golf van Aqaba en de Dode Zee. De populaire kustplaats Eilat ligt aan de Golf van Aqaba en is een van
de beste duik- en snorkelplekken ter wereld. Met uw

Mount Hermon

duikpak aan of snorkelbril op lijkt het even of u in de
voetsporen treedt van de wereldberoemde ontdekker
Jacques Cousteau. Zo helder is het water en zo kleurrijk het koraal en de vissen. De vissen en het koraal
komt u niet tegen in de Dode Zee, de meest zoute zee
ter wereld. Smeer u in met modder, laat het opdrogen
en lees een krantje terwijl u baddert in het water. Uw
huid voelt erna heerlijk aan. En het is natuurlijk hartstikke leuk om een keer óp water te liggen in plaats
van erin. Let wel op met wondjes en zorg dat het water
niet in de ogen komt. En hoe verleidelijk het ook is:
proef het water niet want dit is te vergelijken met een
vingertop keukenzout. Genoeg gesnorkeld, geflaneerd,
gedobberd en gezien? Ga dan naar het uiterst noordelijke puntje van Israël, naar Mount Hermon. Waarom?
Daar kunt u namelijk in de winter skiën!
Ga voor meer informatie langs bij een winkel van
D-reizen bij u in de buurt.
Of kijk op www.d-reizen.nl. n
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