
Jerusalem er en indlysende 'Bucket-List'-destination ifølge
læserne af Huffington Post og britiske Telegraph

Da den populære webside Huffington Post bad de rejseglade på minube.net om at nævne den mest fantastiske destination på jordkloden, kom
Jerusalem ind som nr. 14 på deres liste over “De 50 vigtigste byer, du skal se, før du dør”.  

Jerusalem er på listen sammen med New York, London, Rom, Kyoto, Lalibela, Paris, Petra og Marrakesh, for blot at nævne nogle få, fordi byen
er “en ægte smeltedigel af kulturer, kogekunst og tro. Intet sted ses det tydeligere end i den gamle bys gader, som har været hjemsted for
nogle af historiens største personer og begivenheder.”

Huffington Post

Denne placering kommer kun kort tid efter britiske Telegraphs offentliggørelse af “Den ultimative 'Bucket List' med 25 ting, du skal nå, før
du dør.” Her var det journalisten Chris Moss, der rangerede et besøg i Jerusalem og Det Hellige Land på linje med at opleve Antarktis,
beundre dyrelivet i Namibia, gå en tur på Den Kinesiske Mur og se Kyotos haver og templer.

Telegraph
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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 


