
7 tips til en aktiv ferie i Israel 
Med sin beliggenhed lige ved Middelhavet og en varierende natur med både frodig vegetation omkring floderne og
ørkenlandskaber i den sydlige del er Israel et land med store muligheder for at kunne tilbyde en aktiv ferie både til lands og til
vands. Fra sanddynerne i Negev til koralrevene i Det Røde Hav og mountainbiking i bjergrige landskaber til ”canyoning” i dybe
raviner. Nedenfor får du 7 tips til en aktiv ferie i Israel

Kajakroning på Jordanfloden

At ro kajak på Jordanfloden er en spændende oplevelse for både store og små. Floden, der har en rig historie, byder på en storslået
naturoplevelse og at flyde hen over det mørkeblå vand i en kajak omgivet af skyggende bambus og siv er noget ud over det almindelige.  Den
majestætiske natur langs Jordanfloden er både imponerende og beroligende, og i de varme sommermåneder er den skyggende natur den
perfekte måde at holde varmen på afstand på en kajaktur.

https://www.robroy.co.il/
https://www.kayaks.co.il/english/
https://www.abukayak.co.il/

 

Dykning i Eilat

Oplev Israels storslåede natur under vandoverfladen. Eilat byder på en spændende oplevelse med de koralrev, der tårner sig op fra bunden
af Det Røde Hav. Det Røde Havs koralrev er verdens nordligste koralrev, og der findes mange forskellige kurser og vejledte dykkerture, man
kan deltage i. Uanset om du er nybegynder eller en rutineret dykker, kan du tage på opdagelse i omgivelserne. Eilat og de nærliggende
regioner omkring Det Røde Hav egner sig til både fridykning og dykning med flaske.

https://www.idive.co.il/arl

https://www.divemanta.com/
https://www.diversvillage.co.il/en/

 

Canyoning

Den eventyrlystne kan prøve ekstremsporten canyoning, der er blevet utroligt populær i Israel. Man svømmer, klatrer og vandrer gennem
krævende terræn – op ad bjerge, ned i dybe raviner og over floder. På denne måde får man mulighed for at opleve den majestætiske natur så
tæt på som muligt.  Canyoning kan gennemføres flere steder rundt omkring i Israel, og i Galilæa og i området omkring Genesaret sø finder
man nogle af de mest kendte. I området omkring Det Døde Hav og Eilatbjergene kan man opleve fantastiske vandfald på over 120 meter – et
eksempel på naturens storslåethed, når den er som bedst. Det bedste tidspunkt for canyoning er oktober-april, når vejret er varmt og
behageligt. 

https://www.negevtrails.com/ein-avdat-trail
https://www.touristisrael.com/beit-guvrin/8787/ 

https://www.tiuli.com/tracks/155

Windsurfing og kitesurfing

Lige siden 50’erne har Israel været en stor surfnation. Både windsurfing og kitesurfing udøves intensivt af israelerne, og de har vundet flere
olympiske medaljer i windsurfing. Langs Middelhavskysten er sporten meget populær, og Genesaret Sø og Eilat er også steder, hvor
sportsgrenene er populære. Om for- og efteråret er vindene allerbedst langs Israels Middelhavskyst. I Eilat kan man regne med over 200 gode
vinddage om året, hvilket gør byen til et naturligt tilholdssted for wind- og kitesurfing-entusiaster.

https://www.surfclub.co.il/surf-club/
https://www.galimsurf.com/en/surfing-courses/
http://www.surfo.co.il/kiteboardingcourse
https://kitesurfer.co.il/kaitersurfing-course/

 

Sandboarding

Benyt lejligheden til at opleve Negevørkenens sanddyner på en fartfyldt måde. Sandboarding er en de oplevelser, man ikke glemmer lige med
det samme. Negev er et vidtstrakt stenørkenområde i Israels sydlige del, og det udgør 60 % af landets samlede areal. En del af ørkenen
består dog af sanddyner, og disse kan med fordel opleves via sandboarding, der er en form for surfing med sand som underlag. Tag op på
toppen af en sanddyne, stil dig på brættet og sus så ned ad dynen i en vældig fart. En både svimlende og sjov oplevelse for både børn og
voksne.

http://www.drorbamidbar.co.il/sandsurfing
http://www.sandboard.co.il/he/



http://www.sandboard.co.il/he/

 

Mountainbiking i Hermon Bike Park

Mountainbike-cykling er utroligt populært i hele Israel takket være landets store udbud af udfordrende terræn og naturformationer. På
Hermonbjerget, som i vinterhalvåret er et skisportssted, er der om sommeren i stedet en mountainbike-park med tre forskellige baner. En af
banerne er en træningsbane for nybegyndere, og to af banerne strækker sig 4,5 km ned ad bjerget og byder på hop og andre udfordrende
indslag til den vovehalsede cyklist. Tag skiliften op til toppen, og kast dig derefter ud i bakken – på to hjul.

https://geofun.co.il/en/
http://www.samarbike.com/en/
https://www.ez-harim.co.il/En

 

Ridning

At se landet fra hesteryg giver et nyt og spændende perspektiv på den unikke natur, som Israel kan bryste sig af. Da ridning er en utroligt
populær fritidsaktivitet blandt israelerne, kan man i hele landet finde stalde, der tilbyder rideture. Nogle af de mest imponerende steder at
opleve fra hesteryg er Mount Hermon, hvor man fra bjerget ser ud over Geneserat Sø, og Ramon-krateret i Negevørkenen med sin storslåede
udsigt.

https://www.alpacas-farm.com/
http://www.avitalranch.co.il/en.asp
https://www.veredhagalil.com
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle
turistinformationer til offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel.
Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i
fascinerende Jerusalem med dens tre verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde
Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land – Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


