Jerusalem og Nedre Galilea forsetter med å tiltrekke seg heder og
anerkjennelse fra UNESCO

Jerusalem fortsetter med å høste ros og anerkjennelse fra ledende magasiner over hele verden. For nylig kom det internasjonalt
anerkjente magasinet Travel+ Leisure med sin årlige World's Best Awards, hvor Jerusalem fikk en 10. plass i kategorien World's Best
Cities.
De tre topplasseringene gikk til Kyoto i Japan, Charleston i USA og Siem Reap i Kambodsja.
Slik beskriver Travel and Leisure Jerusalem:

“Nr. 10 Jerusalem, Israel - poeng: 88 178
Kristne, jøder og muslimer kommer for å be i denne 4000 år gamle hellige byen, og deres respektive kirker, synagoger og moskeer omgir
den historiske gamlebyen. Her kan du putte en miniatyrbønn inn i Vestmuren eller se leirtavler med kileskrift ved utgravingene på
Tempelhøyden. Den ikoniske gylne Klippedomen kan best fotograferes fra Det østerrikske hospits, som har en enestående utsikt over byen
og Oljeberget.
Som alle byene på listen vår, er Jerusalem også en moderne og sekulær by. Bygninger med luksusleilighter skyter opp som stalagmitter i
Judea-ørkenen og restauranter i toppklassen, som King's Court på den restaurerte Waldorf Astoria, gir denne oasen en ny appell i
markedet for eksklusive reisemål.
Beit She'arim nasjonalpark kom på verdensarvlisten på UNESCOs verdensarvkonferanse søndag 5. juli 2015 – det er det niende stedet i
Israel som er kommet på den prestisjetunge listen. Bet She’arim ligger i Nedre Galilea og stammer fra det andre århundret f.Kr.
Stedet ble av UNESCOs verdensarvkonferanse beskrevet som et landemerke innenfor jødisk fornyelse. "Bet She'arim består av en rekke
katakomber og har siden det andre århundret f.Kr. vært den viktigste jødiske begravelsesplassen utenfor Jerusalen etter det andre jødiske
opprøret mot Romerrike. Katakombene ligger sør-øst for Haifa og er en sann skattekiste med kunstverk og inskripsjoner på gresk, arameisk og
hebraisk. Beh She’arim er et enestående vitnesbyrd om antikkens jødedom under ledelse av Rabbi Judah Patriarken, som ansees for å ha
startet den jødiske fornyelse i 135 e.Kr.
Israels natur- og parkmyndigheter fremhevet at stedet er den eldste og den mest tettbefolkede begravelsesplassen i Israel, og en av de mest
overfylte begravelsesplasser i hele Romerrike, som katakombene i Roma. "Dette er den viktigste jødiske begravelsesplassen fra antikken og
den inneholder en lang rekke arkitektoniske stilarter og mye orientalsk-romersk kunst, folkekunst og hundrevis av inskripsjoner på fire språk –

den inneholder en lang rekke arkitektoniske stilarter og mye orientalsk-romersk kunst, folkekunst og hundrevis av inskripsjoner på fire språk –
hebraisk, gresk, arameisk og palmyrisk.
I fjor kom Beit Guvrin på verdensarvlisten. Andre steder som nylig kom på listen, er Nahal Me’arot naturreservat, Baha'is hellige sted i Haifa og
Vest Galilea, Røkelsesveien og dens nabateiske byer, de forhistoriske bosetningsplassene Megiddo, Hazor og Be'er Sheva som er nevnt i
bibelen, Tel Avis Hvite by, Masadea og gamlebyen i Acre. Gamlebyen og bymuren i Jerusalem var det første historiske stedet i Israel som kom
på UNESCOs verdensarvliste.
Steder i Israel som er på verdensarvlisten
Best regards,
Elena Negut
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

