
 
 

DE REISSOM       

        
De reissom voor deze 8–daagse reis bedraagt € 1.798,- per 
persoon en is incl. ontbijt, 6x lunches, 8x diner,  fooien en 
entreegelden. Voor de prijsstelling is uitgegaan van 29 deel- 
nemers. Opgemerkt wordt dat nog niet van alle hotels een bevestiging is gekregen. Wat dat 
betreft moeten we een (klein) voorbehoud maken voor de prijs. Dit zal niet tot een substantiële 
verhoging van de prijs leiden.     
De toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt € 410,-  
Het aantal 1 persoonskamers is beperkt.   
 
De reis staat open voor iedereen die met ons (nieuwe) ontdekkingen wil doen in het Heilige land 

en voor hen die oude herinneringen willen ophalen. Iedereen mag mee d.w.z. jong en oud, 

gemeenteleden en niet- gemeenteleden. U moet wel voldoende mobiel zijn, maar het programma is 

goed te doen, ook als u geen kilometers meer loopt. Twijfelt u? Hans Scholten gaat eind april als 

reisleider van een andere groep naar Israël, waar grotendeels hetzelfde programma wordt. U kunt 

met al uw vragen bij hem terecht. 

 

De technische uitvoering van de reis wordt verzorgd door DrieTour in Alphen a/d/ Rijn. We 

vliegen met EL-AL airlines.   Het tijdverschil met Israël bedraagt 1 uur. De vluchttijden zijn a.v.  

  4 november Schiphol vertrek 11:35u – aankomst Tel Aviv 17:00u 

12 november Tel Aviv   vertrek 16:10u - aankomst Schiphol  20:20u   

 

We willen benadrukken dat alle kosten in de prijs zijn begrepen, zoals: vliegreis, 
luchthavenbelasting, brandstoftoeslag, vervoer ter plaatse, bus transfers, verblijf in 3 of 4 
sterrenhotels  (o.b.v. 2 pers kamer) met ontbijt,  6x lunches (niet op heem en terugreis en 
zondag)  en 8x diner, excursie en entreegelden, gids  ter plaatse, fooienbedrag.  
 
De reissom is exclusief: reis- en annuleringsverzekering. De reisverzekering (basisdekking) voor 
deze reis kost ca € 15,36,-- en de annuleringsverzekering ca € 90 ,-- (incl. assurantiebelasting).  
U kunt  separaat aangeven of u deze wenst af te sluiten bij DrieTour. Tenslotte is de bijdrage 
aan het calamiteitenfonds (€ 2,50 per factuur).  
 
U kunt zich aanmelden bij Hans of Hans. Na uw aanmelding krijgt u nadere instructie om u 
digitaal aan te melden bij DrieTour.     
 
We zullen de deelnemers van de reis middels nieuwsbrieven (via email)  op de hoogte houden 

van de verdere ontwikkelingen voorafgaande aan de reis. Verder hopen we in oktober 2019 een 

kennismakingsbijeenkomst te beleggen in Rijswijk. 

 

Heeft u nog verdere vragen, aarzelt u dan niet om één van ons te bellen of te mailen:  

Hans van ’t Hoff tel. 06.1208.9897 dominee@leeuwendaalkerk.nl   

Hans Scholten    tel. 06.2475. 9361 hansscholten35@gmail.com    
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