Google View -teknologian avulla tallennetaan koko Israel National
Trail -reitti

Israelin Society for the Protection of Nature in Israel (SPNI) -järjestön nuoret vapaaehtoiset vaeltavat seuraavan kolmen kuukauden
aikana ensimmäistä kertaa koko 1 100 km pituisen Israel National Trail -reitin kantaen mukanaan Google Street View Trekker kameroita. Samalla he tallentavat reitin tuleville vaeltajille ja sovelluksen käyttäjille. Projektia varten Israeliin on toimitettu kaksi
erityisesti tähän tehtävään suunniteltua kameraa. Tämän ponnistuksen tuloksena saadaan aikaan Google Mapsin kaikkien aikojen
pisin valokuvattu reitti ja ensimmäistä kertaa kuvaus kokonaisen maan halki.
SPNI otti Israel National Trail -reitin käyttöön vuonna 1995 luoden vaellusreitin koko Israelin halki. Reitti alkaa Pohjois-Israelissa
sijaitsevalta Dan-kibbutsilta ja päättyy Punaisen meren äärellä sijaitsevaan SPNI:n Eilat Field School -kokonaisuuteen. Matkan
varrelle osuu Galilea, Carmel-vuori, Välimeren rannikko, Tel Aviv, Rosh Ha’ayin, El’ad, Modi’in-alue, Juudean alanko, Bet Guvrinin
arkeologiset nähtävyydet, Negevin autiomaa sekä Eilat-vuoret. Israel National Trail antaa kattavan poikkileikkauksen Israelin
luonnosta, maisemasta, kulttuuriperinnöstä, uskonnosta ja kansanperinteestä kuvastaen ainutlaatuisella tavalla Israelilaista
yhteiskuntaa. Samalla se tarjoaa kulkijalle unohtumattoman kokemuksen. Israel National Trail -reitti kertoo tarinan Israelista sekä
sen ihmisistä ja perinteestä moninaisten maisemien, kasviston ja eläimistön höystämänä. Reitin varrella kulkija pääsee
todistamaan Israelilaisen yhteiskunnan moninaisuutta. Elämän kirjo aukeaa silmien eteen matkan varrella näkyvien lasten,
nuorisoryhmien, sotilaiden, turistien, maahanmuuttajien, perheiden ja vanhusten kautta. Israel National Trail -reitti on SPNI:n
rekisteröity tavaramerkki.
Google Street View -projekti lanseerattiin toukokuussa 2007 ja kattaa tätä nykyä 66 maata kaikilla seitsemällä mantereella. Sen
avulla pääset tutustumaan eräisiin maailman upeimpiin luonnonihmeisiin ja maailmanperintökohteisiin katunäkymästä käsin
tallennettujen panoraamakuvien välityksellä. Projektin lanseerauksesta lähtien valokuvia on otettu yli 9 miljoonan tiekilometrin
verran. Projektin käynnistysvaiheessa maailmalle lähti lava-autoittain kameroita, laserlaitteita ja GPS-paikantimia, ja vuosien
varrella käyttöön on otettu paljon erikoislaitteita, jotka pystyvät tallentamaan 360 asteen näkymää erilaisissa olosuhteissa. Erityisen
Street View -auton ohella Street View -tiimi on käyttänyt projektissa lumiskoottereita, erilaisia kärryjä ja rinkkoja.
Lisätietoa valokuvauksesta ja Google Street View -teknologiasta löytyy täältä.
Lisätietoa valokuvatuista reiteistä löytyy täältä.
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian 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.fi

