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Wie gaat er mee? 
 
Israël | 6 daagse wijnrondreis  
 
 

Jaren geleden op Haarlem Culinair ontmoette ik Cathy Moerdijk, wij hadden meteen een klik 
en weten elkaar te enthousiasmeren. Cathy is vinoloog, ik heb veel van haar geleerd op het 
gebied van wijn en spijs.  Samen met haar echtgenoot, de gerenommeerde chefkok Imko 
Binnerts runt zij het villahotel / restaurant Villa de Klughte in Wijk aan Zee.  Na 10 jaar als 
inkoper de wijnwereld verkend te hebben heeft ze in 2014 “Cathy’s Taste” opgezet. Zoals 
Cathy zelf zegt is ze altijd opzoek naar wijnen “met iets bijzonders”, wijnen met een 
boodschap. Zodoende importeert Cathy onder andere heerlijke wijnen uit Israël van 
bijzondere wijnmakers. 

Afgelopen winter kwamen we op het idee om een reis naar Israël te organiseren om de 
wijnmakers daar te bezoeken. “ Wacht maar af “, zei ze en afgelopen week ontving ik deze 
verzorgde 6 daagse reis met wijn, spijs en cultuur!  Israël is daarnaast een land vol religieuze 
geschiedenis, tijdens deze reis komen we in Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa, de drie grootste 
steden van Israël. Zo worden al onze zintuigen tijdens deze reis geprikkeld! 

Hoe leuk zou het zijn om deze reis met vrienden of vrienden van vrienden te maken?!         
Ga mee, alleen, met vriend of vriendin of stelletje, we delen daar wijn, spijs, cultuur en 
gezelligheid. 

Er is plek voor 16 personen in de busjes en er zijn al plaatsen door vrienden bezet, laat me 
dus weten als je mee wilt, want vol is vol! Wie gaat er mee? 

Lieve groet, ook namens Cathy, 

Bianca Key – Sanders, 

Crayenesterlaan 52 

2012 TL Haarlem 

+31627433324 
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Israël | 6 daagse wijnrondreis 

 

Maart 2019 
  
Vluchten  
     
     
 Transavia  v.a. Amsterdam     
Datum Van-Naar Vertrek - Aankomst Vluchtnr. Klasse 
02MAA19  
07MAA19    

Amsterdam  – Tel Aviv  
Tel Aviv – Amsterdam  

13:00 – 18:00  
20:35 – 00:45    

HV5803 
HV5802 

EC 
EC 

 

EC :Economy Class 
ECC :Economy Comfort Class 
BC :Business Class 
FC :First Class 
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Israël | 6 daagse wijnrondreis 
 
Maart 2019  
 
Dagprogramma 
 
Dag 1.  
2 maart 2019 
Aantal KM: 3.297 
Zaterdag  

Aankomst Tel Aviv – Haifa  
Aankomst .  
U vliegt richting Ben Guirron Airport in Tel Aviv vandaag. Rond de avond komt u aan 
op Ben Guirrion Airport en reist u verder naar Haifa. In Haifa checken we in bij het 
hotel en gaan we vervolgens op pad voor een lekker diner in een van de beste 
restaurants van de omgeving.  
Diner: Uri Buri Restaurant.  
Overnachting Haifa.   
 

Dag 2.  
3 maart 2019  
Aantal KM: 150 
Zondag  

Haifa – Galil Winery – Jeruzalem  
In Haifa maken we in de ochtend eerst een korte stop bij de Bahai tempels. Vanuit 
Haifa bezoeken we Galil Winery. We maken een tour door de omgeving bezoeken de 
wijngaarden, bewonderen de Byzantijnse pers en proeven de geweldige wijnen  tijdens 
een uitgebreide masterclass. Na  de verrassend goede lunch met geweldig uitzicht,  
reizen we verder naar Jeruzalem. 
Overnachting Jeruzalem  

  
Dag 3. 
4 maart 2019  
Aantal KM: 235  
Maandag  

Jeruzalem | Old city tour  
Vandaag starten we met een bezoek aan Jad Wasjem. Het holocaust memorial.  
Vervolgens gaan we vandaag al lopend verder de stad Jeruzalem verkennen. De tocht 
start op de top van de Olijfberg wat een panoramisch zicht over de Oude Stad van 
Jeruzalem geeft. Vanaf hier ziet u de Tempelberg en de zo bekende gouden 
rotskoepel. Hierna is het tijd om de Oude Stad van Jeruzalem ook echt te bezoeken. 
Maak een tour door de Joodse-, Armeense, Christelijke- en Islamitische wijk. Wandel 
langs de belangrijkste plekken van Jeruzalems Oude Stad: de Via Dolorosa, de Heilige 
Grafkerk, het Oostenrijkse gasthuis, de bekende ‘shouk’ (markt), en de Klaagmuur.  
Diner: @ Sphera Winery ( of ergens op locatie met hen ) Transfer geregeld.  

 Overnachting Jeruzalem 
 

Dag 4. 
5 maart 2019  
Aantal KM: 245 
Dinsdag  

Jeruzalem – Tel Aviv  
In de ochtend gaat u richting Tel Aviv vanuit Jeruzalem.  Onderweg van Jeruzalem 
naar Tel Aviv brengt u een bezoek aan de Tzora Winery. Tzora s wijnmaker is de 
eerste Master of Wine van Israël. Jean Claude Berrouet  van Chateau Petrus is er 
consultant, tussen 10.30 en 14.00 krijgen we een vineyard tour, wine tasting en 
masterclass, gevolgd door een lichte lunch. Na de lunch reizen we naar Tel Aviv waar 
u de rest van de middag vrij hebt.  
Diner  @ Manta Ray restaurant.  
Overnachting Tel Aviv  
 

  
Dag 5. 
6 maart 2019  
Aantal KM: 25  
Woensdag  

Tel Aviv  – Judean Hills – Tel Aviv  
Vandaag staat in het teken van het bezoek aan twee belangrijke wijnhuizen in de 
omgeving van Jeruzalem. In de ochtend bezoeken we Flam Winery. Vanuit hier reizen 
we richting Neve Ilan. Onderweg picknicken we in dit fraaie natuurreservaat en reizen 
vervolgens naar het volgende wijnhuis. Ons volgende wijnhuis: Domaine du Castel 
ofwel voor ons het koninklijke wijnhuis van Israël .. u gaat proeven waarom.  
Overnachting Tel Aviv  
 

Dag 6   
7 maart 2019  
Aantal KM: 160  
Donderdag  

Tel Aviv – Amsterdam  
Vandaag hebt u een halve dag een city tour in Tel Aviv. U gaat vandaag de culturele 
kant van de altijd bruisende stad Tel Aviv bekijken. We gaan met de groep lopend of 
met de fiets op pad en bezoeken eerst het centrum van de stad met o.a. Rothchild 
boulevard. Vervolgens gaan we richting Jaffa, waarbij de een bezoek brengen aan het 
Ilana Goor Museum. Een bizarre kunstverzameling van Ilana Goor. 
https://www.ilanagoormuseum.org/en/ilana-goor/  
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Israël | 6 daagse wijnrondreis  
 
Maart 2019 
  

 

  
Hoteloptie 1.   
  
Datum  Plaats  Accommodatie   
    
02 – 03 maart 2019 
 

Haifa   Colony hotel Haifa  
Logies & ontbijt 
8 x double room  
>>website<< 

 
03 – 05 maart 2019 
 

Jeruzalem    Eldan hotel  Jerusalem  
Logies & Ontbijt 
8 x double room  
>>website<< 

 
05 – 07 maart 2019 
 

Tel Aviv    Brown Tel Aviv  
Logies & ontbijt 
8 x double room  
>>website<< 
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Bestemming :  Israel, roundtrip   
Vanaf :  23 februari 2019 
Tot  :  28  februari 2019 
# dagen : 6 
# personen :  16 volwassenen   
Autotype : 2 x mercedes van  
Overig : Volledig verzekerd en ongelimiteerd aantal KM plus gids/ Driver.  

 
 

  

Israël |6 daagse wijnrondreis 
 
Maart 2019 
 
Bus tijdens rondreis Mercedes 12-seater ( 2 x )  
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Israël | 6 daagse wijnrondreis 
 
Maart 2019 
 
Kostenoverzicht  
 
Arrangement  

 
Inclusief § Retourvlucht Economyclass met geselecteerde Airline 

§ Meet & assist bij het vliegveld bij aankomst  
§ De gehele reis chauffeur  
§ Gehele reis vervoer per 12 seater  ( 2x voor baggage )  met airco. 
§ 24/7 noodnummer beschikbaar lokaal kantoor MOR  
§ Overnachtingen in geselecteerde hotels o.b.v. een verblijf in een 

tweepersoonskamer  
§ Bezoeken aan wijnhuizen 
§ Alle belastingen en toeslagen  
§ Dagelijks uitgebreid ontbijt buffet  
§ 3 keer diner  
§ 3 x lunch inclusief  
§ Tips & tricks Israel reizen Middenoostenreizen.om  
§ 1x handbagage max 10kg p.p. 
§ 1 x ruimbagage 20 kg p.p. alleen bij EL AL  
§ Een onvergetelijke ervaring! 
 

  
Exclusief § overige maaltijden en dranken 

§ Entree fee voor genoemde sites  
§ reis- en/-of annuleringsverzekering 
§ persoonlijke uitgaven 

 
  

Prijs per person Vluchtoptie A. 
  
Hoteloptie 1.  1.600,00 
 
** Op basis van 16 personen.  
 
 
 
* Tarieven (in euro’s)  onder voorbehoud van beschikbaarheid en (prijs-)wijzigingen. Verblijf in een 2-
persoonskamer, tenzij anders vermeld. Drukfouten onder voorbehoud. Aanbetaling 30% van de totale reissom, 
restant uiterlijk 4 weken voor vertrek. 
 
Mocht u over willen gaan tot boeken dan vragen wij u zo spoedig mogelijk een van de opties te bevestigen. 
Graag ontvangen wij dan alle namen en geboortedata van de reizigers (namen exact overnemen uit het 
paspoort aub). Voor KLM & Transavia vluchten hebben wij een kopie van uw paspoort nodig. Heeft u nog 
vragen of wensen dan vernemen wij ze graag. Wij staan 7 dagen per week tot uw beschikking. 


