
UNIKE TURMULIGHETER I HAIFA
Turister og besøkende i Haifa kan velge blant et stort utvalg interessante turer for å få mest mulig ut av besøket i Israels tredje
største by og det viktigste turistnavet for besøk i nord og i Galilea. Disse turene, som tilbys av Haifa Tourism Association for
både voksne og barn, benytter på magi, skuespillkunst og underholdning for å fortelle lokalhistorie og presentere kulturen. 

Koloniens magi!

Den nye "Koloniens magi"-turen, ledet av magikeren og og den ekstrasensoriske artisten Yoni Aladini med tryllekunster på hvert
stoppested underveis, tar med deltakerne på en helt spesiell opplevelse i Haifas tyske koloni.  "Koloniens magi"-turen dekker
nøkkelpunkter i Haifas historie og forteller tempelriddernes historie fra en menneskelig synsvinkel.

"Bytur" – en tur rundt i Haifa som omfatter de vakreste og viktigste turistattraksjonene i Haifa, inklusive den imponerende utsikten
fra utsiktspunktet på Louis Promenade, et besøk på øverste terrasse i Bahai Gardens, karmelittkirken Stella Maris, fottur gjennom
den tyske kolonien og et kort besøk i området Wadi Nisnas.

Bestilling av engelskspråklige turer forhåndsbestilles hos Haifa Tourism Association: 48 Ben Gurion Boulevard, Haifa.  Telefon: 1-
800-30-50-90. (www.tour-haifa.co.il) 
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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   


