
Største hajbassin i Mellemøsten åbner i undervandsobservatoriet
Marine Park i Eilat
Eilat har et af de smukkeste koralrev i verden med et undervandsobservatorium placeret lige i hjertet af revet. Undervandsobservatoriet
Marine Park giver sine besøgende en sjælden mulighed for at træde ind i Det Røde Havs naturlige og overdådige liv og se over 800 fiskearter,
koraller, hajer, bløddyr, rokker, havskildpadder og mange andre dyr fra Eilat-bugten.

Det nye hajbassin i undervandsobservatoriet Marine Park er den seneste tilføjelse til listen over unikke og spændende oplevelser,
som Eilat og Det Røde Hav kan byde på.

Efter en investering på ca. 5,8 mio. euro blev Shark World for nylig åbnet for offentligheden. Det er med sine 1.000 m2 det største hajbassin af
sin art i Mellemøsten.
Shark World giver mulighed for at se hajerne fra Det Røde hav tæt på.  Hajbassinerne er fyldt med vand, der trækkes op fra en dybde af 40
meter, og rummer 18 hajer, hvalrosser, havflagermus-søstjerner og tusindvis af fisk, der lever side om side. Besøgende kan gå igennem
bassinerne i en 15 meter lang tunnel, mens hajer svømmer over og ved siden af dem.

Anlægget rummer også et digitalt, interaktivt besøgscenter og en unik forlystelsespark for børnene, hvor de kan kæle med “koi”-fisk og give

dem mad. Gæsterne kan også nyde Oceanariet, hvor filmen “A Journey into the World of Sharks” bliver vist og forstærkes med en
multisensorisk oplevelse i en kæmpemæssig futuristisk simulator.

Undervandsobservatoriet Marine Park gennemfører også sejladser i en båd med glasbund, hvor passagererne kan nyde koralrevets og de
japanske havers umådelige skønhed.

Hajbassinet i undervandsobservatoriet Marine Park er blot en af mange turistattraktioner i Eilat, hvor gæsterne kan svømme med delfiner i
Dolphin Reef, dyrke vandsport, besøge forlystelsesparken og nyde det smukke landskab og en nationalpark blot få minutters kørsel fra
hotellerne i ferieområdet.
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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 


