
Google View-teknik ska dokumentera hela Israelleden
Under de kommande tre månaderna kommer ungdomsvoluntärer från SPNI (Society for the Protection of Nature in Israel) att
vandra den 1 100 kilometer långa Israelleden med Google Street View Trekker-kameror för att kartlägga leden för framtida
vandrare och användare. Två specialbyggda kameror har anlänt till Israel för projektet, som kommer att resultera i den längsta
vandringsled som någonsin fotograferats för Google Maps – och den första som sträcker sig över ett helt lands längd.

Israelleden (Shvil Yisrael) invigdes av SPNI 1995 och sträcker sig över hela landet. Vandringsleden börjar i Kibbutz Dan i norra
Israel och slutar vid SPNI:s Eilat Field School vid Röda havet. Den passerar genom Galiléen, Carmel, längs Medelhavets kust, Tel
Aviv, Rosh Ha'ayin, Elad, Modi'in-området, judeiska låglandet, arkeologiska platser i nationalparken Bet Guvrin, Negevöknen och
Eilatbergen. Israelleden förkroppsligar natur, landskap, arv, tradition och de religioner och kulturer som utgör det moderna
israeliska samhällets kalejdoskop – vilket gör vandringsleden till en oförglömlig upplevelse. Israelleden berättar historien om detta
land, dess folk och kulturarv, dess olika landskap och flora och fauna. Hela den smältdeg som utgör det israeliska samhället
påträffas där – barn, ungdomsgrupper, soldater, turister, invandrare, familjer och pensionärer. Israelleden är ett registrerat
varumärke som tillhör SPNI.
Googles Street View-projektet inleddes i maj 2007 och finns för närvarande i 66 länder på alla sju kontinenter. Med Googles Street
View kan du utforska några av världens mest hisnande naturliga underverk och världsarv genom panoramaöverblick i gatunivå.
Sedan projektet startade har fotografier av över nio miljoner kilometer vägar tagits. Projektet inleddes med pickuplastbilar lastade
med kameror, laserenheter och GPS. Teamet har rest över hela världen och använder nu även ett stort antal specialdesignade
enheter som kan fånga 360 graders utsikt i olika förhållanden. Utöver Google Street View-bilarna har Street View-teamet använt
snöskotrar, trehjulingar, vagnar och ryggsäckar.
Du hittar mer information om fotograferingen och tekniken bakom Google Street View här.
Du hittar mer information om de olika vandringsleder som har fotograferats här.
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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 


