
Jerusalem och nedre Galiléen fortsätter att få lovord och UNESCO-
erkännanden

Jerusalem fortsätter att få beröm och lovord från ledande magasin runt om i världen. Nyligen publicerade det berömda internationella
magasinet Travel + Leisure sina årliga World’s Best-utmärkelser, där Jerusalem hamnade på 10:e plats i kategorin ”Världens bästa
städer”.

De tre städerna på listan är Kyoto i Japan, Charleston i USA och Siem Reap i Kambodja.

Så här beskriver magasinet Travel + Leisure Jerusalem:

”Nr 10 Jerusalem, Israel – Poäng: 88 178

Kristna, judar och muslimer lever och ber tillsammans i denna 4 000-åriga heliga stad, och deras respektive kyrkor, synagogor och
moskéer omger det historiska området Gamla stan. Här kan man lämna små papperslappar med böner och önskningar mellan stenarna i
Västra muren eller se ett lerfragment med kilskrift på utgrävningsplatsen vid Tempelberget. Den ikoniska, guldglänsande Klippdomen
fotograferas bäst från Österrikiska hospicet, som erbjuder enastående utsikt över staden och Olivberget.

Jerusalem, precis som alla andra städer på vår lista, har också en del i det moderna och sekulära. Lyxhyreshus reser sig nu som
stalagmiter från Judeaöknen och förstklassiga restauranger, som King’s Court på det restaurerade Waldorf Astoria, ger ny exklusiv
attraktion till denna torra oas.”

Nekropolen i Bet She'arim förklarades som världsarv av UNESCO:s världsarvskonferens söndagen den 5 juli 5 2015 – Israels nionde
världsarvsplats på den prestigefyllda listan. Bet She’arim ligger i nedre Galiléen och dateras från det 2:a århundradet f.Kr.

UNESCO:s världsarvskonferens kallar platsen ”ett landmärke av judisk förnyelse”: ”Nekropolen i Bet She'arim består av en serie av
katakomber som växte fram från det 2:a århundradet f. Kr och framåt som judisk huvudbegravningsplats utanför Jerusalem, efter
misslyckandet med det andra judiska upproret mot det romerska styret. Katakomberna, som är belägna sydost om staden Haifa, är en
skattkammare av konstverk och inskriptioner på grekiska, arameisk och hebreisk. Beh She'arim bär unik vittnesbörd om den gamla
judendomen under ledning av patriarken Juda, som tillerkänts med ”judisk förnyelse” efter år 135 e. Kr.

Israeliska myndigheten för bevarande av natur- och nationalparker (INPA) har konstaterat att platsen är den äldsta, mest tätbefolkade
kyrkogården i Israel och en av de trångaste gravplatser i den romerska världen, liknande katakomberna i Rom. ”Detta är den viktigaste judiska
kyrkogården, som omfattar en mängd olika arkitektoniska gravstilar med en varierad mängd klassisk orientalisk-romersk konst i kombination



kyrkogården, som omfattar en mängd olika arkitektoniska gravstilar med en varierad mängd klassisk orientalisk-romersk konst i kombination
med folkkonst och hundratals inskriptioner på fyra språk – hebreiska, grekiska, arameiska och palmyriska.”

Förra året förklarades Beit Guvrin som världsarv. Andra platser som tidigare tagits upp på listan är Nahal Me'arot naturreservat, Bahá'ís heliga
platser i Haifa och västra Galiléen, Rökelsevägen och ökenstäderna genom Negev, Bibliska tellarna i Megiddo, Hazor och Be'er Sheva, Vita
staden Tel Aviv, Masada och Gamla stan i Acre. Gamla stan i Jerusalem och dess väggar var det första israeliska arvet som togs upp på
UNESCO:s lista över världsarv 1981.
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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 


