
Træd i pedalerne på kryds og tværs af Israel på den kommende
cykelrute - Bike Trail !
 

FORBEDRINGERNE FORTSÆTTER FOR CYKLISTER I ISRAEL MED LANCERINGEN AF EN NY HJEMMESIDE PÅ ENGELSK OM
ISRAELS CYKELRUTE - THE ISRAEL BIKE TRAIL.

 

En ny hjemmeside på engelsk om Israel Bike Trail blev lanceret for nylig, og den tilbyder turister og besøgende let adgang til oplysninger om
mountainbike-ruter gennem Israels dramatiske og varierede landskaber. Israel Bike Trail er et landsdækkende projekt, der har til formål at
skabe en kontinuerlig mountainbike-rute, der krydser landet fra nord til syd og forbinder Mt. Hermon i den ene ende og Eilat i den anden.

Cyklister, der kører hele rutens længde, kommer igennem de vigtigste nationale seværdigheder og krydser landets mest storslåede
landskaber, mens de oplever Israels mangfoldighed af kultur og typer af fællesskaber langs med ruten.

Ruten er enestående, fordi det er en af de længste afgrænsede ruter i verden, der er tilpasset og har passende skiltning til mountainbike-
entusiaster. Den overlapper tidlige karavaneveje og knytter på den måde nogle af de gamle og hellige værdier for de tre monoteistiske
religioner sammen. Det vil gøre det muligt for cyklister at køre fra sneen på Mt. Hermon i den sydlige ørken, fra stenruinerne, hvor vores
forfædre levede, til betontårne i en pulserende storby, og på den måde opleve tusinder af års historie og hundreder af millioner års geologi.



De forskellige afsnit af ruten blev planlagt sådan, at man burde kunne klare hver af dem på op til et døgn (6-8 timer), hvorefter man ankommer
til et sted med sovefaciliteter og vand. Indtil videre er 300 kilometer af den planlagte rute parat til brug, og den forbinder Ramon krateret og
Eilat. Dette afsnit kan færdiggøres på 8 dages spændende køretur gennem spektakulære ørkenlandskaber. Denne cykelrute fra Eilat til Mitzpe
Ramon blev indviet i februar 2015.

 

Der er vokset et fællesskab af frivillige frem, som donerer deres tid og energi på at få rengjort og nivelleret de forskellige afsnit af Israel Bike
Trail.

Hjemmesiden for Israel Bike Trail tilbyder detaljerede oplysninger, opdeler ruten i afsnit og giver tips til cyklister.

Israels natur- og park-myndighed står i spidsen for oprettelsen af Israel Bike Trail, i partnerskab med Ministeriet for turisme og den israelske
regerings Tourism Corporation og med bistand fra andre organer såsom Landbrugsministeriet, Ministeriet for miljøbeskyttelse og den Jødiske
Nationalfond.

For mere information: http://ibt.org.il/en/
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og at formidle turistinformationer til offentligheden i disse
lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som
arbejder med at fremme turismen i Israel.



arbejder med at fremme turismen i Israel.

 

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

 

Læs mere på www.goisrael.dk 


