
JERUSALEMS GAMLA TÅGSTATION ÖPPNAS SOM ETT STORT NÖJESKOMPLEX I APRIL

Den tidigare tågstationen i Jerusalem, med anor från den ottomanska eran, är belägen i stadsdelen Tyska Kolonin och är i
ombyggnationen är nu i sitt slutskede, inför nyöppnandet som ett stort nöjeskomplex i april 2013. Komplexet på 0,7 hektar (1,7
tunnland), som kommer att kallas “First Stop”, kommer att innehålla restauranger, barer, en utomhusmarknad för närproducerad
mat, gallerier och ett konsertutrymme.

Mycket omsorg har lagts ned vid att bevara den ursprungliga byggnaden, för att behålla den eleganta tågreseatmosfären. Man har
bland annat bevarat och restaurerat trädörrar, målade fönsterglas och huggen sten. På gårdsplanen kommer små pubar och
caféer att inrymmas i fristående byggnader som liknar tågvagnar.

Bland kultur- och nöjesattraktionerna kommer det att finnas totalt sju restauranger (inklusive två från den israeliska kändiskocken
Moshe Segev), fyra glass- och kaffebarer, ett omfattande konstgalleri, en butik för närproducerad mat och ett konsertutrymme med
plats för 2000 personer i dess restauranger och caféer. Andra aktiviteter som är planerade för de långa sommarkvällarna är
exempelvis en utomhusbio och 30 rörliga vagnar som kommer användas till marknaden där det kommer säljas organiska
produkter från gårdar i södra Israel, och på andra dagar, konst och hantverk.

Stationen, som är belägen halvvägs mellan Jerusalems centrum och gamla stan, var i drift mellan 1892 och 1998. Det gamla
järnvägskomplexet i Jaffa restaurerades också nyligen till ett underhållnings- och kulturcenter.  I folkmun kallat Tachana (station) har det
snabbt blivit ett av Tel Avivs livligaste och attraktivaste nöjeskomplex.

Den nuvarande tågstationen i Jerusalem är belägen i huvudstadens södra utkant, nära Bibliska Zoo och Malha-köpcentret. Infrastruktur för
höghastighetståg mellan Tel Aviv och Jerusalem håller på att byggas och beräknas vara färdig inom tre år.
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Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och Baltikum samt att förmedla turistinformation till
allmänheten i dessa länder. Israeliska Statens Turistbyrå  arbetar direkt under turistministeriet i Israel. Sammanlagt finns 18 turistbyråer runt om i världen
som arbetar med att främja turismen till Israel.

Upplev det unika Israel – Besök Tel Aviv, Party- och Beachstaden vid Medelhavet som aldrig sover – Strosa runt i fascinerade Jerusalem med sina tre
världsreligioner – Flyt på hälsosamma Döda havet – Simma med delfiner och snorkla i Röda havets korallrev vid Eilat – Gå i Jesus fotspår i Heliga landet –
Vandra i Galiléen med sin häpnadsväckande natur.

 Läs mer på www.goisrael.se 


