
Jerusalem er en destinasjon du absolutt bør ha på din «bucket
list» ifølge leserne av Huffington Post og UK Telegraph

Da det populære nettstedet Huffington Post nylig ba de reisende på nettsamfunnet minube.net om å angi de beste destinasjonene i verden,
kom Jerusalem på 14. plass på topp 50-listen over byer man absolutt bør besøke («The Top 50 Cities to must see in your lifetime»).  

Sammen med byer som blant annet New York, London, Roma, Kyoto, Lalibela, Paris, Petra og Marrakech, ble Jerusalem valgt fordi byen tilbyr
en sann krysning av kulturer, kokekunst og religioner. Få steder er dette like åpenbart som i gatene i den gamle bydelen som er arnestedet for
noen av historiens største personer og begivenheter.

Huffington Post

Denne rangeringen kommer kort tid etter den ferske artikkelen i UK Telegraph med overskriften «The Ultimate Travel Bucket List of 25 Things
to do before you die». Her listet journalisten Chris Moss opp et besøk i Jerusalem og Det hellige land sammen med besøk i Antarktis,
opplevelse av dyrelivet i Namibia, en spasertur på Den kinesiske mur og besøk i hagene og templene i Kyoto.

Telegraph
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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   


