
ÅBENT HUS JERUSALEM - - - 7 - 9 november 2013
Åbent Hus Jerusalem 2013 afholdes i weekenden 7. - 9. november, hvor over 120 interessante privathjem, offentlige bygninger,
historiske monumenter og unikke lejligheder, der alle er noget helt særligt i kraft af deres arkitektur, vil være åbne for
offentligheden ganske gratis.

Turister og besøgende kan vælge mellem dusinvis af arkitektoniske rundture - nogle af historisk interesse, andre med teologisk
islæt eller sociale og aktivistiske synsvinkler. Deltagerne får mulighed for en omfattende og helt unik udforskning af byen og dens
myldrende liv.

Åbent Hus Jerusalem, som fandt sted første gang i 2007, er inspireret af lignende arrangementer i London og New York og er fuldt
på højde i såvel format som udbytte.

I arrangementets katalog (http://www.batim-jerusalem.org/ToursEng.aspx?batim=) finder man et stort udvalg af ca. 120 seværdige
steder, der afspejler byens alsidige arkitektur fra de ældste ruiner før Kristus til det 19. århundrede og videre til det 21.
århundredes moderne bygninger. Se den typiske bygningsteknologi i byen, der ligger på et bjerg, og hør om de forskellige epoker
i Jerusalems historie og deres arkitektoniske arv.
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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 


