
JERUSALEM
TELEGRAPH TRAVEL UDPEGER JERUSALEM BLANDT TOP-20 REJSEDESTINATIONERNE I 2014

I januar i år udpegede den engelske avis The Telegraph sine top-20 rejsedestinationer i 2014. Destinationerne var valgt at Telegraph Travels
prisvindende journalister og redaktører. 
Blandt de 20 bedste rejsedestinationer blev Jerusalem beskrevet som en by, "der er blevet kæmpet om i årtusinder, og som måske er den
helligste af alle hellige byer."
Det bemærkes også, at der er sket en kulturel renæssance i den ældgamle by med mange festivaler for de udøvende kunstarter.

Artiklen om Jerusalem som en top-20 destination i 2014 kan læses her:
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/middleeast/10539315/Twenty-destinations-for-2014-Jerusalem.html

JERUSALEM PLACERET SOM NR. 4 I TRIPADVISORS 2013 TRAVELERS’ CHOICE™ AWARDS TIL DESTINATIONER PÅ VEJ FREM.
 
Jerusalem blev placeret på fjerdepladsen i TripAdvisor's 2013 Travelers’ Choice™ Awards for destinationer på vej frem. 
 
TripAdvisor tilbyder læserne en tredages rejseplan for Jerusalem med bemærkningen om, at "Jerusalem er fyldt med vigtige historiske,
religiøse og informative steder, og tre dage er lige netop nok til at lære de mest betydningsfulde af dem at kende."

Verdens største rejsesite udsender mange anbefalinger hvert år, og netop denne pris fremhæver 54 steder i verden, der har oplevet den
største stigning i positiv feedback fra besøgende og største interesse fra rejsende i forhold til året før.

http://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-DestinationsontheRise-cTop10-g1#4

JERUSALEM UDGIVER KULTURKALENDER FOR 2014

Kalenderen indeholder beskrivelser af alle væsentlige kulturelle begivenheder i hovedstaden i 2014: http://www.gojerusalem.com/Events/



Med vänlig hälsning

Erika Samuelsson PR manager

pr@igto.se

Tel. 46 8 213386 Mobil. 46 72 3113386

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 


