
JERUSALEMS GAMLE BANEGÅRD ÅBNER IGEN TIL APRIL SOM ET STORT UNDERHOLDNINGSKOMPLEKS

Ombygningen af Jerusalems tidligere osmanniske banegård beliggende i hovedstadskvarteret den tyske koloni er i sin
afsluttende fase, inden den til april 2013 indvies som en vigtigt underholdningskompleks. Det 0,7 hektar store kompleks, som
kommer til at hedde "First Stop", består af restauranter, barer, et marked med landbrugsprodukter, gallerier samt et
koncertsted.

Der er gjort en stor indsats for at bevare den oprindelige bygnings elegante togrejseatmosfære under bevarelsen og
restaureringen af trædørene, de farvede glasruder og stenudhugningerne. I gården bliver der små pubber og cafeer i fritstående
strukturer, der er bygget, så de minder om togvogne.

Blandt kultur- og underholdningsattraktionerne i komplekset vil der være i alt syv restauranter (heriblandt to af den berømte kok
Moshe Segev), fire is- og kaffeboder, et dyrt kunstgalleri, en butik med landbrugsprodukter og et koncertsted med plads til 2.000
mennesker i sine restauranter og cafeer. Der er planlagt ekstraaktiviteter til de lange sommeraftener bl.a. med udendørs
filmskærm og 30 vogne, som vil blive anvendt til et marked, hvor der sælges økologiske varer fra gårde i det sydlige Israel og på
andre dage kunst og kunsthåndværk.

Banegården, der ligger halvvejs mellem Jerusalems centrum og den gamle bydel var i brug mellem 1892 og 1998. Den gamle banegård i Jaffa
er også for nylig blevet ombygget til et underholdnings- og kulturcenter. Kendt som Tachana (station) er den hurtigt blevet en af Tel Avivs mest
livlige og attraktive forlystelsessteder.

Jerusalems nuværende banegård ligger i hovedstadens sydlige område nær Biblical Zoo og Malcha-storcenteret. En ny infrastruktur med
højhastighedstog fra Tel Aviv til Jerusalem er i øjeblikket under konstruktion og forventes at være færdig om tre år.
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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 


