
Fed Cup- turneringer i dametennis afholdes i Eilat den 10-15. Februar 2013 
I forlængelse af projektet med at gøre Eilat til det vigtigste sted for sportsbegivenheder i Israel vil Fed Cup-turneringerne for
tredje år i træk blive afholdt i ferieområdet Eilat ved Det Røde Hav den 10-15. februar 2013. Det er første gang, at turneringer i
Europa/Afrika-zonens gruppe I er blevet afholdt i det samme land tre år i træk. Holdene, der kæmper i turneringerne, kommer
bl.a. fra Hviderusland med Victoria Azarenka, den nummer 1. seeded kvindelige spiller i verden, Østrig, Polen, Storbritannien og
Rumænien. Israels hold bliver anført af Israels førende kvindelige spiller Shahar Peer. 

Den første Fed Cup blev afholdt i 1963 og tiltrak 16 hold. Turneringen etablerede sig hurtigt som en af de vigtigste internationale
tennisbegivenheder. Den er i årenes løb vokset til at være den største internationale holdturnering inden for kvindesporten med
over 90 deltagende nationer. Fed Cup er organiseret med en Verdensgruppe med otte nationer og en Verdensgruppe II med otte
nationer, som udtages i tre weekender i løbet af året. De resterende lande er inddelt efter, hvilke regionale områder de kommer
fra.
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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 


