
ÅPENT HUS I JERUSALEM - - - 7.–.9 NOVEMBER 2013
I Jerusalem vil det i helgen 7.–9. november 2013 arrangeres åpent hus i regi av prosjektet «Open House Jerusalem». Her
presenteres over 120 interessante hjem, offentlige bygninger, historiske monumenter og unike leiligheter – alle særpregede i
sin arkitektoniske utforming.

Arrangementet er gratis og åpent for publikum i sin alminnelighet. Turister og besøkende kan velge mellom et stort antall
arkitektoniske omvisninger, enten fra en historisk synsvinkel eller av en mer teknologisk eller sosial karakter. Dette gir deltakerne
en flott mulighet til å utforske byen på en mer inngående og unik måte og hylle det urbane livet.

Arrangementet «Open House Jerusalem» startet opp i 2007 etter inspirasjon fra åpent hus-arrangementer i London og New York.
Konseptet følger deres formater og verdier.

«Open House Jerusalem» har en arrangementskatalog hvor man finner et rikholdig utvalg med ca. 120 steder som gjenspeiler
byens mangfoldige arkitektur fra fortidslevninger fra før Kristi fødsel til samtidsbygninger fra det 19. til det 21. århundre. Her vil man
kunne oppdage den karakteristiske bygningsteknologien i denne byen som er plassert på et fjell, og lære mer om de ulike
epokene i Jerusalem og deres arkitektoniske fotspor.

Med vänlig hälsning

Erika Samuelsson PR manager

pr@igto.se

Tel. 46 8 213386 Mobil. 46 72 3113386



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   


