Bedevaart Israel
“In de voetsporen van Jezus”
20 t/m 27 oktober 2019

Algemene Informatie











Reisdata 20 t/m 27 Oktober 2019
Onder spirituele begeleiding van Romo Taucen Girsang OFM
Nederlands sprekende gids
Kleine groep van max 30 personen
Inschrijving t/m 15 augustus 2019
De kosten zijn :
o €1.400 per persoon voor Nederlands paspoort houder op basis van verblijf op 2-persoons
kamer
o €1.450 per persoon voor Indonesische paspoort houder op basis van verblijf op 2persoons kamer
o Toeslag van 1-persoonskamer bedraagt €385
Inbegrepen:
o Heen-en terugvlucht met Transavia
o Verblijf in 4**** ster hotels (2 nachten in Nazareth en 5 nachten in Jeruzalem)
o Reisvervoer met bus
o Vol pensioen (ontbijt, lunch en diner)
o Extra lunch op laatste dag
o Nederlands sprekende gids
o Entree naar alle kerken, Berg Tabor, Berg der Verzoeking, Bethany, boottocht in Zee van
Galilea en zwemmen bij Dode zee
o 2 flessen water per persoon per dag
o Gratis kaart
o Certificaat en magneet foto per family
Niet inbegrepen:
o Persoonlijke aankopen
o Fooien aan gids en buschauffeur
o Collecte
o Reis en annuleringsverzekeringen

Programma
(onder voorbehoud van wijzigingen)
Zondag 20 oktober









04.00 Verzamelen op Schiphol Airport
06.15 Vertrek naar Tel Aviv Ben Gurion luchthaven met Transavia HV 5799
11.50 Aankomst op Tel Aviv Ben Gurion luchthaven
Lunch
Bezienswaardigheden bekijken rond Tel Aviv met mogelijkheden tot een viering bij een van de
kerken
17.30 Vertrek naar Nazareth
Hotel inchecken in Nazareth
Diner

Maandag 21 oktober










07.30 Ontbijt in het hotel
Bezoek aan Zee van Galilea inclusief boottocht
Eucharistieviering bij " Church of the Primacy of Saint Peter"
Bezoek aan Kafarnaum
Lunch
Bezoek aan Kafar Kanna en “Wedding Church at Cana” om huwelijksgelofte te vernieuwen
Bezoek aan Berg van Tabor en “Church of Transfiguration”
18.00 Terug naar het Hotel
Diner

Dinsdag 22 oktober











07.30u Ontbijt bij hotel
09.00u Hotel uitchecken
Bezienswaardigheden bekijken rond Nazareth en “Basilica of the Annunciation”
Bezoek aan Haifa en Mount Carmel
Bezoek aan Stella Maris klooster en Eucharistieviering
Lunch box in de bus
Korte bezoek aan Caesarea
Vertrek naar Jeruzalem
Hotel inchecken in Jeruzalem
Diner

Woensdag 23 oktober












07.30u Ontbijt bij hotel
Bezoek aan Olijfberg en “Chapel of Ascension Jerusalem”
Bezoek aan “Church of Pater Noster”
Bezoek aan “Dominus Flevit Church”
Bezoek aan Gethsemane park
Lunch
Bezoek aan Maria begraafplaats
Eucharistieviering in de “Church of All Nations”
Bezoek aan Bethlehem en “Church of Nativity”
Terug naar hotel
Diner

Donderdag 24 oktober







07.30u Ontbijt in het hotel
Bezoek aan Tempelberg (“Dome of the Rock” en Al Aqsa Moskee)
Bezoek aan Westmuur (Klaagmuur) met Bar Mitswa feest
Bezoek aan “St Anna Church”
Lunch in oude stad
Kruisiging van Via Dolorosa naar “Church of the Holy Sepulchre”






Bezoek aan “Stone of Anointing”, “Calvary” – “Golgotha”, “Rotunda” and “Aedicule”
Eucharistieviering in de “Church of the Holy Sepulchre” indien mogelijk
Terug naar hotel
Diner

Vrijdag 25 oktober









07.30 Ontbijt in het hotel
Bezoek aan Jericho en Jordaan rivier om onze doopgelofte te vernieuwen
Bezoek aan Berg van Verzoeking en klooster
Eucharistieviering bij klooster indien mogelijk
Lunch
Bezoek aan Dode zee – zwemmen en relaxen
Terug naar hotel
Diner

Zaterdag 26 oktober










07.30u Ontbijt in het hotel
Bezoek aan Ein Karem (geboorteplaats van Johannes de Dopper)
Bezoek aan Bethany
Eucharistieviering in de “Church of St Lazarus”
Lunch
Bezoek aan Zion
Bezoek aan Cenacle – “Upper Room”
Terug naar hotel
Diner

Zondag 27 oktober








07.00 Ontbijt in het hotel
08.00 Uitchecken
09.30 Vertrek naar Tel Aviv Ben Gurion luchthaven
Lunch op luchthaven
12.50 Vertrek naar Amsterdam Schiphol met Transavia HV 5800
16.50u Aankomst op Schiphol luchthaven
Afscheid nemen van de groep

FORMULIR PENDAFTARAN -- INSCHRIJFFORMULIER
ZIARAH ISRAEL 20 -27 OKTOBER 2019
KKI HAARLEM
Nama keluarga sesuai paspor / Achternaam volgens paspoort

Nama depan sesuai paspor / Voornaam volgens paspoort

Nomer paspor / Paspoort nr.

Tanggal berlaku paspor / Geldigheid paspoort

Jenis kelamin / Geslacht

Tanggal lahir / Geboorte datum

Alamat, kodepos dan kota / Adres, postcode en stad

Telp.no / handphone

Email

Pilihan kamar / Kamer keuze : 1 persoonskamer of 2 persoonskamer
Nama teman sekamar / naam van kamergeno(o)t(e)

Untuk keadaan darurat : nama, alamat dan nomer telp. yang harus dihubungi
In geval van nood : naam van contactpersoon, adres en telefoon nummer

Keadaan kesehatan/ Gezondheidsconditie

Ya atau tidak / Ja of Nee

Susah berjalan /slecht ter been ___________________________________
Sakit jantung/ Hartproblemen

___________________________________

Sakit gula/ Suikerziekte

___________________________________

Tekanan darah tinggi/ Hoge bloeddruk _____________________________
Lain-lain/ andere klachten

___________________________________

Yang bertanda tangan dibawah ini mendaftarkan utk. ikut ziarah ke Israel dan menyetujui persyaratan
pendaftaran,
Ondergetekende geeft zich op voor de bedevaartsreis naar Israel en gaat akkoord met de
inschrijvingsvoorwaarden,
Tempat/Plaats

Tanggal/Datum

Tanda tangan/Handtekening

______________

_____________

________________________

Biaya / kosten : €1400/p.p, voor NL paspoort houder
Biaya / kosten : €1450/p.p untuk paspor Indonesia
Biaya extra untuk kamar 1 orang / Toeslag 1 persoonskamer kosten : €385/pp
Bisa ditransfer ke / Gelieve overmaken naar :
W Ang
IBAN : NL53 ABNA 0550 1953 43
Te : Amsterdam
Voor 15 July 2019 moet een aanbetaling van €400 worden voldaan / sebelum tanggal 15 July 2019 uang
muka sebesar €400,- harus di transfer
Restantbetaling te voldoen voor / Sisa biaya paling lambat harus dibayar tanggal 01 September 2019
Pendaftaran berlaku setelah pembayaran uang muka di terima
De aanmelding is bevestigd na aanbetaling van €400,-

Indien nodig kunt u de restantbetaling ook verspreid voldoen, voor deze optie gelieve contact opnemen
met : / Bagi yang membutuhkan, sisa pembayaran bisa dicicil, silahkan menghubungi :
Wily Ang (0646245128)

Annuleringsvoorwaarden / Kebijakan pembatalan
 Tot 15 July 2019 is de annuleringskosten 100% van aanbetaling / Sampai dengan 15 July
2019 biaya pembatalan sebesar 100% dari uang muka
 Tot 01 September 2019 is de annuleringskosten 50% van de totaal reissom / Sampai dengan
01 September 2019 biaya pembatalan sebesar 50% dari total biaya
 Na 01 September 2019 is de annuleringskosten 100% van de totaal reissom / Setelah tanggal
01 September 2019 biaya pembatalan sebesar 100% dari total biaya

Harap kirimkan formulir ini kepada / Gelieve dit formulier te retourneren naar:
Wily Ang
Govert Flinckstraat 136-3
1072 EM Amsterdam
Atau melalui e-mail/ of via e-mail : bestuur.kkihaarlem@gmail.com
Harap melampirkan fotokopi paspor anda bersama dengan formulir pendaftaran ini
Bij het aanmelding, gelieve een kopie van uw geldige paspoort meesturen

