
UNIKKE UDFLUGTSMULIGHEDER I HAIFA
Turister og rejsende, der kommer til Haifa, har et stort udvalg af interessante ture at vælge imellem til at berige deres besøg i
Israels tredjestørste by og det vigtigste turistcentrum for besøg i den nordlige del og i Galilæa. Disse ture, som tilbydes af Haifa
Turistforening til både voksne og børn, omfatter trylleri, skuespilkunst og underholdning med henblik på at fortælle om den
lokale historie og kultur. 

The Magic of the Colony!

Den nye tur "Magic of the Colony"(koloniens trolddom), der ledes af tryllekunstneren og clairvoyanten Yoni Aladini med tricks ved
hvert stop undervejs, tager deltagerne med på en ekstraordinær oplevelse i Haifas tyske koloni.  "Magic of the Colony"-turen
omfatter hovedpunkterne i Haifas historie og fortæller historien om tempelridderne ud fra en menneskelig vinkel.

"City Tour"-turen – er en tur rundt i Haifa, inkl. de smukkeste og vigtigste turistattraktioner i Haifa, herunder den betagende udsigt
fra udsigtspunktet på Louis promenaden, besøg på den øverste terrasse i Bahai haverne, Stella Maris Carmelite kirken,
spadseretur i den tyske koloni og et kort visit i Wadi Nisnas-kvarteret.

Reservationer til engelsksprogede ture bør foretages i forvejen hos Haifa Turistforening: 48 Ben Gurion Boulevard, Haifa.  Tlf.: 1-
800-30-50-90. (www.tour-haifa.co.il) 
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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 


