Een reis om nooit te vergeten.
Ontdek wat de Bijbel vandaag
de dag te zeggen heeft over
Israël en Gods beloften aan
het Joodse volk. En wat dit te
maken heeft met jou.

Jongerenreis Israël

ISRAEL
EXPERIENCE
23 FEBRUARI - 5 MAART 2023

P R OG R A M M A

Drijven in de Dode Zee, naar de grens met Syrië in de Golanhoogten, varen
op het meer van Galilea. Het zijn enkele dingen die op de planning staan
voor deze reis. We verkennen heel Israël en eindigen met 3 of 4 dagen in
Jeruzalem. Naast het bezichtigen van het land en het doen van leuke
activiteiten, dagen we je uit om op zoek te gaan naar wat de Bijbel nou
eigenlijk zegt over Israël en wat dit met jou te maken heeft. Ook zul je in
contact komen met Messiaanse gelovigen en zal je ontdekken wat het
betekent om in Israël in Jezus te geloven. We hopen dat je tijdens deze reis
zal groeien in je relatie met God en dat er nieuwe vriendschappen ontstaan
met zowel je reisgenoten als de lokale bevolking!

DATA EN KOSTEN

Deze jongerenreizen zijn bedoeld voor jong volwassenen vanaf 17 jaar tot en
met 35 jaar. Een definitieve prijs kunnen wij op dit moment nog niet noemen
omdat door de coronacrisis en óók de hoge brandstofprijzen er op dit moment
te veel onzekerheden zijn. Maar we beloven je €100,- vroegboekkorting als je je
vóór 1 oktober 2022 aanmeld.
Je moet denken aan een vroegboekprijs van €1400,- all-in als je je vóór 1
okotber aanmeld en €500,- aanbetaald. Betaal je na 1 oktober 2022 dan wordt
(onder voorbehoud) de prijs €1500,- all-in.

Uiterlijk opgeven voor 15 november

VEREISTEN

2022

Je bent minimaal 17 jaar en maximaal 35 jaar oud, flexibel ingesteld,
avontuurlijk ingesteld en in gezonde lichamelijke conditie.

MELD JE AAN!

Neem voor aanmelding of vragen
contact op via:

info@petachtikvah.org of
0593-592097

