
JERUSALEM
TELEGRAPH’S TRAVEL PLASSERER JERUSALEM PÅ LISTEN OVER DE 20 BESTE REISEMÅLENE I 2014

I januar publiserte den britiske avisen The Telegraph sine topp 20 reisemål for 2014. Reisemålene ble valgt av journalister og redaktører i det
premierte reisetillegget The Telegraph's Travel. 
Blant de topp 20 reisemålene ble Jerusalem presentert som “byen man har kjempet om i fire tusen år, er kanskje den helligste av alle hellige
byer.”
Det nevnes dessuten at gamlebyen opplever en kulturell oppblomstring, med massevis av festivaler.

Les artikkelen hvor Jerusalem er på topp 20 listen over reisemål for 2014 her:
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/middleeast/10539315/Twenty-destinations-for-2014-Jerusalem.html

JERSUALEM KOM PÅ FJERDEPLASS I TRIPADVISOR'S 2013 TRAVELERS' CHOICE™ AWARDS FOR KOMMENDE REISEMÅL.
 
Jerusalem kom på fjerdeplass i TripAdvisor's 2013 Travelers' Choice™ Awards for kommende reisemål. 
 
TripAdvisor viser leserne en tre dagers rundtur i Jerusalem og sier at "Jerusalem er full av viktige historiske, religiøse og lærerike steder og en
tredagers tur er akkurat nok til å se de aller viktigste av dem."

Verdens største reiseside tildeler forskjellige utmerkelser hvert år og denne spesielle utmerkelsen premierer de 54 stedene globalt som har
sett den største økningen i antallet positive tilbakemeldinger fra reisende i forhold til året før.

http://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-DestinationsontheRise-cTop10-g1#4

JERUSALEM LANSERER KULTURKALENDER 2014

Kalenderen viser høydepunktene i hovedstadens største kulturarrangementer i 2014.
http://www.gojerusalem.com/Events/ 
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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   


