
LONELY PLANET PLACERER NEGEV SOM DET NÆSTBEDSTE OMRÅDE I VERDEN PÅ
DERES 2013-TOPLISTE
Den førende rejseguide og website Lonely Planet har netop offentliggjort deres 2013-liste over de mest interessante områder i verden – og
har placeret Negev-ørkenen på en andenplads efter Korsika, Frankrig. Placeringerne på listerne, som er et samarbejde mellem Lonely Planets
team af rejseeksperter, forfattere, bogudgivere og udvalgte repræsentanter fra rejsebureauer, omfatter områder som Mustang i Nepal, Yukon i
Canada, Golfkysten i USA og Palawan på Filippinerne.  

Ifølge Lonely Planet har Negev forvandlet sig fra “trøstesløs ørken” til “et gigantisk væksthus for udvikling” med øko-landsbyer, feriecentre med
spa og endog vingårde og en vinrute. Rejseguiden påpeger, at økologer fra hele verden kommer til Sde Boker-kibbutzen og Arava for at
studere solenergi og vandrensning i et område, hvor nabatæerne 2000 år tidligere dyrkede vindruer og “faktisk opfandt kunstig vanding af
ørkenen, hvilket stadig kan ses ved de gamle ruiner i Shivta, Mamshit og Avdat.”

Negev-ørkenen, der udgør 62% af Israels areal, kan tilbyde gæster og turister en verden fuld af eventyr, herunder bjergvandringer,
kamelridning, køreture i ørkenen med 4-hjulstrækkere og dykning i Det Røde Hav i Eilat, Israels sydligste feriecenter.

Negev-ørkenen kan tilbyde et stort udvalg af aktiviteter og overnatningsmuligheder, lige fra camping i ørkenen til 4-stjernet luksus på det
nyåbnede Beresheet Hotel på kanten af Ramon-krateret. 
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt 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.

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 


