
Pian voit pyöräillä Israelin halki polkupyöräteillä!
 

PYÖRÄILYMAHDOLLISUUKSIA ISRAELISSA PARANNETAAN JULKAISEMALLA UUSI ENGLANNINKIELINEN KOTISIVU KOSKIEN
ISRAELIN PYÖRÄTEITÄ

 

 

 

Uusi englanninkielinen kotisivu koskien Israel Bike Trail -pyöräteitä on hiljattain julkaistu. Se tarjoaa turisteille
ja kävijöille tietoa maastopyöräilystä Israelin dramaattisessa ja vaihtelevassa maastossa. Israel Bike Trail eli
Israelin pyörätiet on kansallinen hanke, jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen maastopyörätie, joka kulkee
pohjoisesta etelään Hermonvuorelta ja Eilatiin.
 

Pyöräilijät, jotka polkevat koko matkan ohittavat maan tärkeimmät kohteet, kokevat maan upeimmat
maisemat samalla, kun he tutustuvat Israelin monipuoliseen kulttuuriin ja erityyppisiin yhteisöihin matkansa
varrella.
 

Pyörätie on ainutlaatuinen, koska se on maailman yksi pisimmistä merkityistä pyöräteistä, joka sopii
erityisen hyvin maastopyöräilijöille. Se seuraa osittain muinaisia karavaaniteitä, jotka yhdistävät kolmen
monoteistisen uskonnon vanhimmat ja pyhimmät kulttuuriperinnölliset kohteet. Pyöräilijät saavat kokea
Hermonvuoren lumen ja etelän erämaan, esi-isien asuinrauniot, vilkkaiden metropolien betonitornit,
kaikenkattavan tuhatvuotisen historian ja satojen miljoonien vuosien geologian.
 



 

Pyörätien päiväetapit on suunniteltu siten, että niiden polkemiseen kuluu 6—8 tuntia, ja tullessaan
määränpäähän pyöräilijät löytävät majoituksen ja vettä. Tähän mennessä tarjolla on 300 kilometrin pyörätie,
joka yhdistää Mitspe Ramonin ja Eilatin. Tämä reitti voidaan ajaa kahdeksassa päivässä mahtavien
erämaamaisemien halki. Pyörätie Eilatista Mitspe Ramoniin avattiin vuoden 2015 helmikuussa.
 

Vapaaehtoisten ryhmä on kasvanut, joka uhraa aikaansa ja energiaansa Israel Bike Trail -pyörätien
kunnostamiseen ja tasoittamiseen.
 

Israel Bike Trail -verkkosivustosta löytyy yksityiskohtaista tietoapyörätien osista ja vinkkejä pyöräilijöille.
 

Israel Nature and Parks Authority (Israelin luonnon ja puistojen viranomainen) johtaa Israel Bike Trail -
pyörätiehanketta yhdessä maan matkailuministeriön ja Israelin hallituksen matkailunkehittämiskeskuksen
kanssa. Myös maatalousministeriö, ympäristöministeriö ja juutalaisten kansallisrahasto ovat mukana
hankkeessa.
 

Lisätietoja: http://ibt.org.il/en/
 

FINNAIR:  https://www.finnair.com/fi/fi/destinations/middle-east/tel-aviv 
 



 

 

Best Regards, 

 

Erika Samuelsson

PR manager

Israel Government Tourist Office (I.G.T.O)

The Nordic countries

T+46 8 213386, M+46 72 3113386

Box 5367, 102 49 Stockholm, Sweden

pr-se@goisrael.gov.il

www.goisrael.com

 

Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja maissa sekä välittää matkailua
koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön alaisuudessa.
Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

 



Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

 

Lisätietoja: www.goisrael.com 

 

 


