
ET NY CENTER FOR FUGLE OG ØKOLOGI ÅBNER VED NEOT KEDUMIM
Neot Kedumim Reserve, det bibelske landskabsreservat i Ben Shemen-skoven ligger halvvejs mellem Jerusalem og Tel Aviv.
Her kan de besøgende og turister slappe af i bibelske omgivelser med al deres dybde og detaljerigdom og få et glimt af,
hvordan vores forfædre levede for 3.000 år siden. Ved Neot Kedumim kan de besøgende ikke bare udforske biblens flora og
fauna, men nu kan de opleve endnu en attraktion med det nyligt åbnede center for fugle og økologi. 

Fuglecentret er koncentreret om forskellige aktiviteter som bl.a. forskellige ture med fugle og økologi i bibelske omgivelser;
forskning på en station til ringmærkning af fugle med langvarig overvågning af trækfugle og den lokale fuglediversitet, og
rundvisninger for de besøgende om forskellige ornitologiske emner.

Centrets indledende ringmærkning af fugle har afsløret en stor diversitet af fuglearter. Det afspejler den specielle og meget
varierede vegetation i reservatet – en blanding af Israels bibelske flora og genindførelsen af det gamle traditionelle hebraiske
landbrug.

Rundvisning på fuglecentret på engelsk eller tysk kan fås ved forudbestilling.  

Telefon: +972 (0)8 977 0777 
Fax: +972 (0)8 977 0766 

info@neot-kedumim.org.il

http://www.neot-kedumim.org.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 


