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Credo Travel: uw christelijke specialist in groepsreizen op maat!

Credo Travel is de jongste telg van de Isropa familie. Voortgekomen uit de behoefte om speciaal voor de christelijke reizigers mooie 
reizen samen te stellen die afgestemd zijn op hun wensen. Vanuit haar christelijke identiteit organiseert Credo Travel reizen naar 
zowel bekende als minder bekende bestemmingen. Credo Travel kan bogen op ruime ervaringen van haar medewerkers, niet 

alleen in Israël, maar ook ver daarbuiten.

Reist u voor het eerst naar het Beloofde Land? Wij hebben prachtige reizen waarbij belangrijke Bijbelse hoogtepunten niet zullen 
ontbreken. Maar ook als u al eens eerder in Israël bent geweest, kunnen wij u een gevarieerd programma aanbieden. Denk 

bijvoorbeeld aan een verdiepings- of themareis, al dan niet in combinatie met Jordanië.

Daarnaast regelen wij graag uw koor- of muziekreis en zorgen ervoor dat u op de mooiste locaties kunt zingen bijvoorbeeld in een 
kerk of synagoge, in het theater van Caesarea of op het Meer van Tiberias. Ook voor een gemeentereis of familiereis bent u bij ons 

aan het juiste adres!

Uiteraard kunnen wij u ook op andere bestemmingen van dienst zijn. Treed bijvoorbeeld in de voetsporen van Luther in Duitsland 
of Paulus in Malta, Cyprus, Griekenland of Turkije. Op iedere bestemming kunnen wij een op maat samengesteld programma 
aanbieden, geheel naar uw wens en voorkeur. U kunt rekenen op onze deskundigheid, betrouwbaarheid en betaalbare kwaliteit.

Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie of een voorstel wenst!
088 1900 330 of info@credotravel.nl 

Een greep uit onze bestemmingen en de mogelijkheden

Israël
Land van de Bijbel. Maak een prachtige reis langs de 
hoogtepunten van het Beloofde Land. U vaart over het 
meer van Tiberias, bezoekt de Kerk van de Aankondiging 
in Nazareth en de Geboortekerk in Bethlehem. De reis 
wordt afgesloten met een bezoek aan Jeruzalem, de stad 
vol tegenstellingen, waar oud en nieuw hand in hand met 
elkaar gaan. Hier bezoekt u onder andere de Klaagmuur, 
de Olijfberg en de Oude Stad. 

Jordanië
Petra zal een hoogtepunt zijn van uw reis door Jordanië. 
Bij het zien van de Roze stad in de rotsen houdt iedereen 
even zijn adem in. Natuurlijk mogen Mount Nebo, 
waar Mozes het Beloofde Land heeft zien liggen en 
Madaba, waar een vloermozaïek uit de zesde eeuw te 
bewonderen is, zeker niet ontbreken tijdens uw reis!
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Duitsland
Met een bezoek aan Duitsland duikt u in het leven van 
Luther. Luther is de grondlegger van de reformatie. U 
bezoekt tijdens deze reis onder andere Eisleben (het 
geboortehuis van Luther), Eisenach (hier heeft hij het 
nieuwe testament vertaald) en Wittenberg (hier staat 
het Lutherhuis en bevindt zich zijn graf). Het zal een reis 
zijn die zeker indruk op u zal maken. 

Griekenland, Cyprus en Turkije
Paulus maakte verschillende zendingsreizen. Hij was een 
belangrijk persoon in het verspreiden van Gods Woord. 
Hij maakte onder andere reizen naar Klein Azie (huidige 
Turkije), Griekenland en Cyprus. Credo Travel neemt u 
mee langs de hoogtepunten uit zijn reizen gecombineerd 
met de bezienswaardigheden uit de klassieke oudheid.

Malta
Apostel Paulus was een bereisd man. Tijdens één van zijn 
reizen leed hij schipbreuk en kwam op het eiland Malta 
terecht.  Vele monumenten herinneren ons vandaag de 
dag nog aan het bezoek van Paulus aan Malta. In  Rabat, 
10  kilometer  ten westen van de hoofdstad Valletta, 
kunt u de grot bezoeken waar  Paulus zich schuil hield 

en staat de aan Paulus gewijde Parochiekerk.

Armenië
Armenië is het eerste land ter wereld dat in 301 het 
christendom als staatsgodsdienst aannam. De sporen 
hiervan zijn tot op de dag van vandaag nog goed 
zichtbaar middels de vele kerken die u hier aantreft op 
de meest bijzondere plekken. Geniet van het zicht op de 
Ararat, de ruim 5000 meter hoge berg waar de Ark van 
Noach aan de grond liep. In het Matenadaran museum 
in Jerevan vindt u vele manuscripten van Bijbels en 
gebedenboeken. Een indrukwekkend land voor een 

bijzondere reis!



WAAROM CREDO TRAVEL?

Zekerheid van ANVR en SGR
Ruim 45 jaar ervaring

Vast contactpersoon gedurende de gehele reis
Professioneel en betrouwbaar
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