LONELY PLANET KÅRER NEGEV TIL DET NEST BESTE OMRÅDET I VERDEN I SIN
KÅRING FOR 2013
Den ledende reisehåndbokutgiveren og nettstedet Lonely Planet har nettopp offentliggjort sin kåring for 2013 av de beste områdene i verden
– og plasserer Negevørkenen på 2.-plass etter Korsika. Frankrike. Kåringen, som foretas i fellesskap av Lonely Planets team av
reiseeksperter, forfattere, redaktører og utvalgte medlemmer av reisefellesskapet inkluderer områder som Mustang i Nepal, Yukon i Canada,
Golfkysten i USA og Palawan i Filippinene.
Ifølge Lonely Planet har Negev forandret seg fra "øde ørken" til et "kjempemessig utviklingsveksthus", med økolandsbyer, spaanlegg og til og
med vinprodusenter og en vinrute. Håndboken påpeker at økologer fra hele verden kommer til kibbutzene i Sde Boker og Arava for å studere
solenergi og vannbehandling i et område der nabateerne 2 000 år tidligere dyrket druer og "praktisk talt oppfant ørkenirrigasjon, noe man
fremdeles kan se i de gamle ruinene i Shivta, Mamshit og Avdat".
Negevørkenen, som dekker 62 % av Israels landmasse, byr gjester og turister en verden av eventyr, inklusive fjellturer, kamelturer,
ørkenkjøreturer med firehjulstrekkere og dykking i Rødehavet ved Eilat, Israels sørligste feriested.
Negevørkenen byr på et stort utvalg aktiviteter og innlosjeringsalternativer, fra ørkenleire til femstjerners luksus i det nylig åpnede Beresheet
Hotel ved kanten av Ramonkrateret.
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.
Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.
Les mer på www.goisrael.no

