
JERUSALEM
TELEGRAPH TRAVEL OMNÄMNER JERUSALEM SOM EN AV 2014 ÅRS 20 TOPPDESTINATIONER

I januari publicerade brittiska Telegraph Travel en lista över de 20 hetaste resmålen 2014. Resmålen valdes ut av tidningens prisbelönta
skribenter och redaktörer. 
Jerusalem fanns med på listan och beskrevs så här: ”I årtusenden har slag utkämpats om Jerusalem, den kanske heligaste av alla heliga
städer”. 
Man konstaterade också staden, med sina många scenkonstfestivaler, har genomgått en kulturell renässans.

Läs artikeln om Jerusalem som en av 2014 års toppdestinationer här:
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/middleeast/10539315/Twenty-destinations-for-2014-Jerusalem.html

JERUSALEM PÅ FJÄRDE PLATS NÄR TRIPADVISOR RANKADE DESTINATIONER PÅ UPPGÅNG 2013.
 
Jerusalem hamnade på fjärde plats när världens största resesajt, TripAdvisor, delade ut utmärkelsen Traveler's Choice™ i kategorin resmål på
uppgång 2013. 
 
TripAdvisor ger läsaren en tredagarsguide till Jerusalem och framhåller att staden är ”full av viktiga historiska och religiösa platser”. Sajten
skriver också att ”tre dagar är precis vad som behövs för att hinna bekanta sig med de mest betydelsefulla av dem”.

TripAdvisor delar ut ett flertal utmärkelser varje år. Just det här priset lyfter fram de 54 platser runt om i världen där de positiva omdömena och
intresset hos resenärerna har ökat mest, jämfört med föregående år.

http://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-DestinationsontheRise-cTop10-g1#4

NU ÄR JERUSALEMS KULTURKALENDER FÖR 2014 HÄR

I kalendern presenteras årets alla större kulturevenemang i Jerusalem.

http://www.gojerusalem.com/Events/
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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 


