
DET RØDE HAV VED EILAT ER NU TILGÆNGELIGT FOR
FUNKTIONSHÆMMEDE OG TURISTER MED SÆRLIGE BEHOV
Det klare blå vand ved Det Røde Hav i Eilat, Israels sydligste feriested, er nu tilgængeligt for funktionhæmmede turister og besøgende samt
personer med særlige behov takket være et enestående iniativ fra Eilat Kommune med økonomisk støtte fra Turistministeriet. 

Selvom udvalgte strande i North Beach-området i nogen tid har været tilgængelig for kørestole, giver det seneste initiativ funktionshæmmede
turister mulighed for at komme ud i havet og flyde i bugtens stille vand.

På de tre dertil indrettede strande i North Beach-området (feriestedets hotelområde) er der specialdesignede letvægts "badestole" til gratis
afbenyttelse for de funktionshæmmede turister og besøgende. Aluminiumsstolene er udstyret med hjul, så de kan komme helt ud til
vandkanten. Stolene har høje rygge for at give stabilitet og støtte, flydeanordninger, så den badende kan blive siddende i vandet samt
gelændere for ekstra sikkerheds skyld.

Den funktionshæmmede badende skal akkompagneres ud i vandet af en ledsager.
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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 


