Jerusalem ja Ala-Galilea kahmivat kunnianosoituksia ja UNESCOn
kunniamaininnan

Jerusalem jatkaa kunniamainintojen niittämistä johtavilta lehdiltä ympäri maailman. Arvostettu kansainvälinen Travel + Leisure -matkalehti
julkaisi hiljattain vuosittaisen World’s Best Awards -listansa, jolla Jerusalem listattiin 10. parhaaksi kaupungiksi World’s Best Cities kategoriassa.
Listan kärjessä olivat Japanin Kioto, Yhdysvaltojen Charleston ja Kambodzhan Siem Reap.
Näin Travel and Leisure kuvailee Jerusalemia:
“Nro 10 Jerusalem, Israel - Pisteet: 88.178
Kristityt, juutalaiset ja muslimit elävät rinta rinnan tässä 4000 vuotta vanhassa pyhässä kaupungissa, ja historiallisen vanhan kaupungin
katukuvaa värittävät niin kirkot, synagogat kuin moskeijatkin. Täällä voi piilottaa rukouskirjeen Länsimuuriin tai nähdä häivähdyksen saveen
kaiverretusta nuolenpääkirjoituksesta Temppelivuoren kaivausalueella. Kultaisena hohtava, ikoninen Kalliomoskeija on
valokuvauksellisimmillaan Austrian Hospicelta katsottuna, mistä on henkeäsalpaava näkymä kaupungin ja Öljymäen ylle.
Jerusalemilla, kuten kaikilla muillakin listamme kaupungeilla, on kuitenkin myös nykyaikaista ja maallista tarjottavaa. Tätä nykyä ylelliset
kerrostalot nostavat päätään Juudean autiomaasta ylväiden tippukivipatsaiden tavoin, ja trendikästä otetta lisäävät Waldorf Astoriaan sijoitetun
King's Courtin tapaiset kulinaarisuuden keskittymät.”
Bet She'arimin nekropoli julistettiin maailmanperintökohteeksi UNESCOn maailmanperintökomitean toimesta 5. heinäkuuta 2015 ollen jo
yhdeksäs israelilainen kohde tällä arvostetulla listalla. Bet She’arim sijaitsee Ala-Galileassa ja on peräisin toiselta vuosisadalta eKr.
UNESCOn maailmanperintökomitea kuvailee tätä "juutalaisen uudistumisen maamerkkiä" seuraavin sanoin: "Lukuisista katakombeista
koostuva Bet She'arimin nekropoli on rakentunut toiselta vuosisadalta eKr. lähtien juutalaisten ensisijaisena hautapaikkana Jerusalemin
ulkopuolella siitä lähtien, kun toinen juutalaiskapina epäonnistui Rooman valtaa vastaan. Tämä Haifan kaakkoispuolella sijaitseva
katakombimuodostelma on kreikan, aramean ja heprean kielisten taideteosten ja kaiverrusten aarreaitta. Beh She’arim on ainutlaatuinen
kunnianosoitus antiikin ajan juutalaisuudelle ja Rabbi Judah -patriarkalle, jonka johdolla juutalaisuuden uudistus alkoi vuoden 135 jKr.
jälkeen."
Israelin luonto- ja puistovirasto on ilmoittanut, että paikka on Israelin vanhin ja tiheimmin asutettu hautausmaa sekä yksi täpötäysimmistä
Rooman vallan aikaisista hautapaikoista muistuttaen Rooman katakombeja. "Tämä on kaikkein merkittävin antiikin juutalaisuuden
hautausmaista ja pitää sisällään useita eri arkkitehtonisia hautaustyylejä. Lisäksi se kätkee sisäänsä klassista, itämaista roomalaista taidetta

hautausmaista ja pitää sisällään useita eri arkkitehtonisia hautaustyylejä. Lisäksi se kätkee sisäänsä klassista, itämaista roomalaista taidetta
yhdistettynä kansantaiteeseen ja satoihin heprean, kreikan, aramean ja palmyran kielisiin kaiverruksiin."
Beit Guvrin julistettiin viime vuonna maailmanperintökohteeksi. Muita listalle aikaisemmin lisättyjä kohteita ovat Nahal Me’arotin-luonnonpuisto,
Baha'in pyhät paikat Haifassa ja Länsi-Galileassa, Suitsuketie Nabatealaisen kuningaskunnan kaupunkeineen, Megiddon raamatulliset
kaivaukset, Hazor ja Be'er Sheva, Tel Avivin valkoinen kaupunki, Masada ja Akkon vanha kaupunki. Jerusalemin vanha kaupunki muureineen
oli ensimmäinen UNESCOn julistama maailmanperintökohde Israelissa vuonna 1981.
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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

