
Vær med på sykkeltur gjennom Israel i den kommende
sykkelløypen !
 

 

FORBEDRINGENE FORTSETTER Å VOKSE FOR SYKLISTER I ISRAEL MED LANSERINGEN AV ET NYTT NETTSTED PÅ ENGELSK SOM
OMHANDLER DEN ISRAELSKE SYKKELLØYPEN

 

For nylig ble det lansert et nytt nettsted på engelsk som omhandler Den Israelske Sykkelløypen, hvor
turister og besøkere på siden kan finne informasjon om terrengsykling gjennom Israels dramatiske og
varierte landskap. Den Israelske Sykkelløypen er et nasjonalt prosjekt som har til formål å skape en varig
løype til terrengsykling som krysser landet fra nord til sør, og som forbinder Mt. Hermon ved et punkt, og
med Eilat ved et annet punkt.

Syklister som sykler hele veien langs sykkelløypen kommer til å sykle gjennom de viktigste nasjonale
stedene, og vil krysse landets mest storslåtte landskaper mens de opplever Israels mangfold i kultur og
lokalsamfunn underveis på turen.

Sykkelløypen er unik i forhold til at den er en av de lengste avgrensede løypene i verden som egner seg til,
og som tilbyr tilstrekkelig skilting for, terrengsykling. Den overlapper tidlige karavaneruter som forbinder
noen av de mest antikke og hellige arvstedene til de tre monoteistiske religionene. Den gir syklistene
muligheten til å reise fra snøen på Mt. Hermon til ørkenen i sør, fra steinruinene hvor våre forfedre levde i
en travel metropol som omfatter tusenvis av år med historie, og flere hundre millioner år med geologi.



Seksjonene i sykkelløypen er planlagt slik at det tar opp til en dag (6-8 timer) å fullføre hver enkelt seksjon,
som ender på et sted med overnattingsmuligheter og tilgang til vann. Hittil har 300 km av den planlagte
ruten blitt forberedt til bruk, og den forbinder Ramon Crater og Eilat. Denne seksjonen kan fullføres på åtte
dager med spennende sykling gjennom spektakulært ørkenlandskap. Denne sykkelløypen fra Eilat til
Mitzpe Ramon ble åpnet i februar 2015.

En større gruppe frivillige tilbyr sin tid og energi for å klargjøre og utjevne deler av Den Israelske
Sykkelløypen.

Nettstedet for Den Israelske Sykkelløypen gir detaljert informasjon, og deler løypen opp i forskjellige deler
samt gir tips til syklistene.

Den Israelske Natur og Park Autoritet leder etableringen av Den Israelske Sykkelløypen i fellesskap med
Departementet for Turisme og Den Israelske Regjerings Juridiske Selskap for Turisme, og med
assistanse fra ytterligere instanser som blant annet Departementet for Jordbruk, Departementet for Miljø
og Natur og det Jødiske Nasjonalfondet.



Du finner mer informasjon her: http://ibt.org.il/en/
 

 

Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og å formidle turistinformasjon til allmennheten i disse
landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i verden som arbeider
med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.com    


