
NYTT FUGLE- OG ØKOLOGISENTER ÅPNES I DET BIBELSKE LANDSKAPSRESERVATET NEOT KEDUMIM

Neot Kedumim-reservatet, det bibelske landskapsreservatet i Ben Shemen Forest halvveis mellom Jerusalem og Tel Aviv, tilbyr
besøkende og turister unik rekreasjon i Bibelens fysiske omgivelser i full dybde og detaljrikdom, slik at de kan få et innblikk i
livet slik det var for våre forfedre for 3 000 år siden. I Neot Kedumim kan man besøke Bibelens fauna og flora, og i tillegg har
man det nyåpnede fugle- og økologisenteret. 

Fuglesenteret fokuserer på ulike aktiviteter, inklusive ulike omvisninger blant fugler og økologi i en bibelsk kontekst; forskning
inklusive en ringmerkingsstasjon for langvarig overvåking av allsidigheten i trekkfugler og lokale fugler, og innføring for publikum i
ulike sider ved ornitologi.

Foreløpig ringmerkingsarbeid utført ved senteret har vist et stort mangfold av fuglearter. Dette viser den spesielle og svært varierte
vegetasjonsprofilen til reservatet – en blanding av den israelske bibelske floraen og rekonstruksjon av tradisjonelt hebraisk
landbruk i oldtiden.

Omvisning i fuglesenteret på engelsk og tysk er tilgjengelig ved forhåndsbestilling.  

Telefon: +972 (0)8 977 0777 
Faks: +972 (0)8 977 0766 

info@neot-kedumim.org.il

http://www.neot-kedumim.org.il

Göran Nilervall
PR Manager

Tel. 46 8 213386
Email. pr@igto.se 

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   


