
Jerusalem og Nedre Galilæa forsætter med at modtage lovord og
anerkendelse fra UNESCO

Jerusalem fortsætter med at modtage ros og lovord fra førende magasiner i hele verden. Senest har det berømte, internationale magasin
Travel and Leisure offentliggjort sine årlige Worlds Best Awards, hvor Jerusalem figurerer på 10. pladsen i verdens bedste byer-kategorien.

De tre byer, der ligger øverst på listen, er Kyoto i Japan, Charleston i USA og Siem Reap i Cambodia.

Sådan beskriver Travel and Leisure Jerusalem:

“Nr. 10 Jerusalem, Israel - Score: 88.178

Kristne, jøder og muslimer er tæt på hinanden for at dyrke deres tro i denne 4.000 år gamle hellige by, og deres respektive kirker,
synagoger og moskeer omgiver den historiske gamle bydel. Her kan du putte en miniaturebøn ind i Grædemuren eller se en stump lertøj
indgraveret med kileskrift fra udgravningen ved Tempelbjerget. Den ikoniske gyldne Klippehelligdom er bedst at fotografere fra Austrian
Hospice, hvorfra der er uovertruffen udsigt over byen og Olivenbjerget.

Jerusalem har, som alle andre byer på vores liste, også et bud på det moderne og sekulære. Bygninger med luksuslejligheder skyder op
som paddehatte i den judæiske ørken, og eksklusive restauranter som for eksempel King's Court i det restaurerede Waldorf Astoria bringer
ny kvalitetsbetonet tiltrækning til denne regnfattige oase."

Bet She'arims nekropolis er udnævnt som verdensarvsted på UNESCOs Verdensarvkonference søndag, den 5. juli 2015 – Israels niende
på denne prestigefyldte liste. Bet She’arim ligger i Nedre Galilæa og dateres tilbage til det 2. århundrede f.Kr.

UNESCOs Verdensarvkonference beskriver stedet som "et vartegn for jødisk fornyelse. Bet Sheárim nekropolis, der består af en række
katakomber, udviklede sig fra det 2. århundrede f.Kr. og frem til den primære jødiske begravelsesplads uden for Jerusalem efter det andet
mislykkede jødiske oprør mod romersk overherredømme. Disse katakomber, der er beliggende sydøst for Haifa, er et skatkammer af kunst og
inskriptioner på græsk, aramaisk og hebræisk. Beh She’arim bærer unikke vidnesbyrd om oldgammel judaisme under ledelse af rabbi Judah,
patriarken som tilskrives jødisk fornyelse efter år 135 e.Kr."

Israels natur- og parkmyndigheder bemærker, at stedet er den ældste og mest tætbefolkede kirkegård i Israel og en af de mest overfyldte
begravelsespladser i Det Romerske Rige i lighed med katakomberne i Rom. "Dette er den vigtigste oldgamle jødiske kirkegård, som
indeholder en lang række arkitektoniske begravelsespladser med et væld af klassisk orientalsk-romersk kunst kombineret med folkekunst og
hundredvis af inskriptioner på fire sprog - hebræisk, græsk, aramaisk og palmyrisk."
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Beit Guvrin blev udnævnt til verdensarvsted sidste år. Andre steder, der tidligere er tilføjet, er Nahal Me’arot naturreservat, det hellige Baha'i
område i Haifa og Vestgalilæa, Røgelsesruten med de nabateanske byer, de bibelske højdedrag i Megiddo, Hazor og Be'er Sheva, den hvide
by Tel Aviv, Masada og den gamle bydel i Acre. Jerusalems gamle bydel og murene var det første israelske verdensarvsted, som blev udnævnt
af UNESCO i 1981.
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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 


