ONTDEK BETH HAIM
Bezoek de historische begraafplaats Beth Haim, geniet van een boottocht over de Amstel en
ga terug in de tijd in de unieke Portugese Synagoge

BEGRAAFPLAATS BETH HAIM
De tour start bij Beth Haim, Hebreeuws voor ‘Huis des Levens’,
een begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel, opgericht in
de zeventiende eeuw. Het is de oudste nog in gebruik zijnde
joodse begraafplaats in de westerse wereld.
Al vierhonderd jaar worden leden van de Amsterdamse
Portugees-joodse Gemeente hier begraven. De rondleiding
voert bezoekers over de begraafplaats, een rijksmonument
van vier hectare met ongeveer 28.000 graven, en naar
de twee gebouwen op het terrein, het Vegahuis en het
Rodeamentoshuis.

BOOTTOCHT
Stap na een bezoek aan Beth Haim aan boord en
vaar anderhalf uur over de kronkelige Amstel richting
Amsterdam. Terwijl u rustieke weilanden en mooie natuur
passeert kunt u de indrukwekkende zeventiende- en
achttiende-eeuwse buitenverblijven bewonderen die zijn
gebouwd door rijke handelaren uit Amsterdam.

PORTUGESE SYNAGOGE
De laatste stop van de tour is bij de Portugese Synagoge in het
Joods Cultureel kwartier. Het gebouw wordt nog altijd gebruikt
als gebedshuis, maar is ook opengesteld voor het publiek.
Er worden geregeld concerten gegeven. Het zeventiendeeeuwse interieur is nog volledig intact en wordt verlicht door
honderden kaarsen. In de bijgebouwen bevinden zich onder
meer schatkamers, met een unieke collectie ceremoniële
objecten van zilver, goud, brokaat en zijde.

BOEKINGSINFORMATIE
Starttijd: zondag tot vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur. De tour is niet te boeken op zaterdagen of joodse feestdagen.
Boekingen kunnen worden gemaakt via service@jck.nl of telefonisch: +31 20 5310 380.
Beth Haim en de Portugese Synagoge kunnen ook bezocht worden zonder vaararrangement.
Zie www.jck.nl/rondleidingen voor meer informatie en prijzen. (Koosjere) lunches aan boord op aanvraag.
Vertrekpunt: Beth Haim, Kerkstraat 10, Ouderkerk aan de Amstel | Eindpunt: Portugese Synagoge, Mr. Visserplein 3, Amsterdam        
Naast Beth Haim en de Portugese Synagoge is een speciale hop-on/hop-off-halte voor bussen.

