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Nya guider varje månad: www.aftonbladet.se/resa

• Cypern • Hurghada • Sharm el-Sheikh • Kairo • Beirut • Oman • Agadir • 
Marrakech • Tunisien • Malta • Alanya • Antalya • Marmaris • Side • 
Turkoskusten • Istanbul • Aten • Naxos • Kreta • Rhodos • Kos • Kroatien 
• Amalfikusten • Venedig • Rom • Paris • Prag • London • Warsawa...

Fler guider på nätet

telefonnummer5 5 

www-sajter5 5 
www.goisrael.nu/tourismswe
Innehållsrik sajt på svenska som görs av 
israeliska turistministeriet. Här finns både 
udda och traditionell information. Många 
tips om enkelt och billigt boende. 

www.eilat-guide.com
Sajt på engelska med information om 
hotell, stränder och restauranger. Ett extra 
plus för kartorna. Är du fågelskådare finns 
bra info om flyttfåglarnas rutter.

www.eilat.se
Svensk sajt med allt från bilder från Eilat 

till mängder av information. Uppgifter om 
externa länkar som du kan söka vidare på.

www.stateofisrael.com/
tourism/eilat
Texter om historiska platser och de mest 
populära badorterna. Eilatsidan innehåller 
bra info om utfärder i Israel och till grann-
länderna Egypten och Jordanien.

www.go-israel.org
Brittisk sajt som sköts av Israels turistråd i 
London. Kul info med hebreiska fraser och 
fotogalleri.

Ringa hit och hem
Israel har landsnummer 972. Eilat har 
riktnummer 08. Ringer du från Sverige, ta 
bort nollan.
     För att ringa till Sverige, slå: 0046.

SOS
Om olyckan är framme är telefonnumret 
till SOS International 0045-70 10 50 500. 
De har öppet dygnet runt.
Ssos@sos.dk
     Europeiska har Europalarm på telefon-
nummer 0046-8-454 34 34.
Swww.swedenabroad.com/telaviv

Polis
Slå 100. Behöver du ambulans är numret 
101 och brandkåren har nummer 102.

Svenska ambassaden 
Ligger i Tel Aviv. Öppet måndag till fredag 
10.00-12.30. Asia House, 4, Rehov Weiz-
mann, Tel Aviv. Tel. 03-695 81 11.

Konsulat
Sveriges honorärkonsulat i Eilat lig-
ger på 1, Rehov Hageladim, Schunat 
Schachamon. Tel. 08-633 54 66. 
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x historia5 5 
Gamla Testamentet
Kung Salomon, den vise, byggde 
en hamn som kallades Ezion Ge-
ber på platsen för Eilat. Den an-
vändes för import av varor från i 
första hand Afrikas horn.

735 f.Kr.
Syriska trupper tog hamnen i 
besittning. Sedan kom romarna 
som använde hamnen för att 
skicka mat och varor till Rom.

Korstågsfarare
Under korstågsfarartiden på 
1100-talet tog Jerusalems kung 
Baldwin I över staden. Ett fort 
byggdes upp för att garantera en 
säker passage till Mecka i Saudi-
arabien. 1588 övergavs Eilat av 
turkarna som flyttade österut om 
Aqaba.

Efter andra 
världskriget
FN fick mandat att dela upp Pa-
lestina mellan judar och araber. 
Då fick Eilat, som kallades Umm 
Rashrash, åter stor betydelse 
som handelshamn. FN bestäm-
de att Israel och Sinai skulle falla 
i israelernas händer 1947. Sinai 
ockuperades av israelerna 1967 
i sexdagarskriget (de ockupe-
rade även Gaza, de östra delarna 
av Jerusalem och Västbanken), 
men 1982 lämnade Israel tillbaka 
Sinai till Egypten. Sedan dess 
är Eilat Israels sydligaste stad. 
1985 fick Eilat tillstånd att verka 
som en skattefri zon.

2000-talet
Det palestinska upproret och ter-
rorattacker har starkt påverkat 

Israel som turistmål. Eilat har 
klarat sig från de flesta orolig-
heter då staden ligger långt från 
palestinska områden. Jerusalem 
och Tel Aviv har ökad säkerhet 
och här märks det kanske mest 
på den minskade turismen. Den 
första intidifadan startade 1987 i 
Gaza och lugnade ner sig i sam-
band med fredsprocessen under 
1990-talet. Men i samband med 
oroligheter efter massakern i He-
bron på Västbanken, mordet på 
Rabin och Ariel Sharons besök i 
al-Aqsa-moskén startade en ny 
intifada. I januari i år vann Ha-
mas det palestinska valet. Israel 
vägrar att förhandla med dem 
och fredsprocessen har kommit 
in i ett nytt dödläge.

Säkerhetstänkandet är högt i Israel och beväpnade soldater är ingen ovanlig syn
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x praktiska fakta5 5  
El
Israel använder 230 
volt. Adapter behövs på 
vissa hotell. Kontakten 
består av tre hål och 
emellanåt fungerar det 
utan adapter om stick-
kontakten har tunna 
ben.

Telefon
Mobil fungerar ut-
märkt. Billigare sätt 
att ringa är att köpa 
telefonkort som säljs i 
kiosker.

Internet
Internetkiosker och ka-
féer finns överallt i Isra-
el. Bredbandsuppkopp-
ling på de flesta ställen 
gör det snabbt att hålla 
kontakten med kompi-
sar. En halvtimme kos-
tar cirka 20 sheqel.

Post
Frimärken i Israel 

handlar du lättast på 
postkontoret som finns 
i centrum. Köper du 
vykort, köp frimärken 
samtidigt om du inte 
kan gå till posten. Ett 
frimärke till Sverige 
kostar ILS 1.50 och ett 
brev kostar ILS 2.00. 
Det tar tar cirka fem 
dagar för brev och vy-
kort att nå adressaten. 
Postkontoret ligger på 
Red Canyon Hatmarim 
Boulevard.

Dricks
De som arbetar inom 
turist- och service-
näringen räknar med 
dricks. Dricksen är ofta 
en betydande del av 
lönen. Är du nöjd, lägg 
på 10-15 % på notan i 
dricks. Åker du på utfär-
der i Israel, Jordanien 
och Egypten räknar 
lokalguider med minst 
USD 5 per person.

x resan hit5 5 
Tid
När klockan är 12.00 i Sverige är 
den 13.00 i Israel.

Reguljärflyg
Billigast från Stockholm är Ma-
lev och Czech Airways med pri-
ser från cirka 3 750 kronor.  
     Från Göteborg och Köpen-
hamn är KLM och SN Brussels 
Airlines mest prisvärda.
Swww. flysn.com
     Flygtid mellan Köpenhamn 
och Tel Aviv är cirka fyra timmar. 
De flesta flygbolag som du bokar 

med innebär byte på vägen. För 
Czech Airways i Prag, KLM i Am-
sterdam och SN Brussels i Brys-
sel. En flygresa på fem timmar + 
mellanlandning.
Swww.klm.com

Charter
Apollo, Israel Tours och Sabra 
Tours delar flygplan med avresa 
från Stockholm till Ovda en gång 
i veckan. Resor från cirka 3 800 
med boende. Chartersäsongen 
går från oktober till april.

Inrikesflyg
Inom Israel kan du åka reguljärt 
med Israir. En enkelbiljett mellan 
Tel Aviv och Eilat kostar från 52 
USD för vuxen.
Swww.israirairlines.com

Transfer
Reguljärflyg landar på flyg-
platsen som ligger mitt i Eilat. 
De flesta charterflyg landar på 
Ovda, 65 kilometer och en tim-
mes bussväg från Eilat. På char-
ter ingår transferbuss. Åker du 
reguljärt landar du i Eilat stad.

Många som kommer till Eilat passar på att ta en 
dyktur bland färgglada fiskar och koraller
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Basfakta
Jerusalem är den judiska huvud-
staden i Israel och här bor unge-
fär 600 000 invånare. 70 procent 
är judar och 30 procent kristna, 
muslimer och druser. Ända se-
dan 1000 f.Kr. när kung David 
gjorde Jerusalem till huvudstad 
har staden varit en av de vikti-
gaste för tre olika religioner.

Praktiskt
Jerusalems centrum är perfekt 
för promenader. Du kan under 
en halvdags promenad besöka 
både Klagomuren och al-Aqsa-
moskén inne i Gamla stan. Börja 
dagen tidigt och promenera 
genom Gamla stan, gå på Via 
Dolorosa och insup atmosfären 

från affärer, böneutrop 
och matdofter. Säker-
heten är hög i Gamla 
stan. På Jaffa Street 
och dess bakgator hit-
tar du spännande af-
färer, kaféer och inter-
nationellt folkliv. Bästa 
sättet för att ta sig runt 
till sevärdheter utanför 
centrum är med taxi. 
Undvik bussar då de 
tar tid och inte alltid 
följer tidtabellen. Jeru-
salem är en stad som 
du kan uppleva på egen hand 
eller i organiserad tur. På egen 
hand får du tid att insupa atmos-
fären och tala med människor i 
egen takt.

Boende
Jerusalem är en stad 
där du ska bo cen-
tralt.

American Colony 
Hotel är ett första-
klasshotell i de östra 
delarna. Här bodde 
utvandrarna från Nås 
i Dalarna som Selma 
Lagerlöf skrev om. 
I dag definitivt det 
mest historiska och 
trevliga hotell du kan 
bo på.

Notre Dame, stra-
tegiskt beläget vid 
Jaffa Street mittemot 
Gamla stan ägs av 
Vatikanen. Enkla rum 
i före detta munkcel-
ler. En av de bästa 
restaurangerna i sta-
den, La Rôtisserie 
ligger inom hotell-
området men är bara 
öppen på fredagar 
och lördagar.

För budgetboende finns det 
många vandrarhem. Ett är det 
österriskiska som ligger inne i 
Gamla stan med utsikt från taket 
över halva Jerusalem.
Swww.americancolony.com
Swww. notredamecenter.org

Äta
En nyfriterad falafel i bröd med 
grönsaker smakar himmelskt 
gott. För 5 ILS på gatan eller 
uppemot 20 ILS på restauranger. 
Testa också nypressad fruktjuice 
som jordgubb- och banan. Det 
finns gott om restauranger för 
alla smaker och plånböcker i 
Jerusalem. Skulle du bli sugen 
på en hamburgare finns både 
McDonalds och israeliska kon-
kurrenten McDavid.

Shopping
Är du efter en Jesu i plast finns 
det gott om dem. Har du mycket 
pengar kan du köpa antikviteter 
som romerska mynt. Det är till-
låtet att köpa och föra ut antikvi-
teter från Israel. En trend som 
alltid håller i sig är att handla 
armékläder på överskottslager. 
Det finns flera butiker kring Jaffa 
Street.

x Jerusalem5 5 

En av de uråldriga portarna till Gamla stan

Husfasad i Gamla stan
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Alla förstaklasshotell ligger vid 
stranden i Eilat medan de bil-
ligare och med lägre klass ligger 
in mot Eilat stad alternativt i 
staden. En promenad på cirka 15 
minuter från stranden. Pruta all-
tid på priset om du bokar direkt 
med hotellet . En generell regel 
är att det blir billigare om du bo-
kar via en resebyrå. Under hög-
säsong har många hotell krav på 
att du bokar minst tre nätter.

Förstaklass
Royal Beach Hotels rum har 
utsikt över havet och är nyreno-
verat. På kvällarna är det show 
och vissa eftermiddagar finns 
undervisning i allt från arabisk 
dans till matlagning. Hotellet 
ligger i den norra delen av Eilat 
bredvid Royal Beach. Lockar inte 
stranden har hotellet tre pooler 
med vattenfall och undervat-
tenstunnlar. Ett dubbelrum kos-
tar från USD 360.

Swww.inisrael.com/isrotel/hotels/
royal_beach

Fyrstjärnigt
Moria Sheraton ligger på norra 
stranden och har det mesta du 
kan förvänta dig av ett fyrstjär-
nigt hotell. TV med satellitkana-
ler, kylskåp och säkerhetsbox. 
Ett stort plus är att många rum är 
för icke-rökare. På hotellet finns 
också en barnklubb för de över 
tre år. Ett dubbelrum kostar från 
USD 154.
Swww.starwoodhotels.com/sheraton

Trestjärnigt
Agamim är Eilats eget vatten-
hotell med rum med direkt ut-
gång till poolen. Små bäckar av 
vatten finns överallt, till och med 
i restaurangen. Ligger i hotelldi-
striktet nära havet. Trevliga rum 
med enkel inredning. Ett dubbel-
rum kostar från USD 50 per natt.
Swww.isrotel.co.il/english

Budget
Americana Hotel är sedan 
många år ett ställe som används 
av FN-personal på deras ledig-
het. Enkelt men med pool och 
trevlig personal. Ligger cirka tio 
minuters promenad från den 
norra strandpromenaden och 
havet. Nära till nattklubbar, uteliv 
och restauranger. Ett dubbelrum 
kostar från USD 80 per natt. Vill 
du ha poolutsikt kostar det extra.
Swww.americanahotel.co.il

Kibbutz
Kibbutz Eilot är Israels sydli-
gaste kibbutz. Mysigt ställe att 
bo på med trevliga rum som har 
TV och badrum. För barnen finns 
en liten djurpark. Buffé på kvällar 
och möjlighet att göra utflykter i 
kibbutzens regi. Ligger två minu-
ters väg från stranden. Ett dub-
belrum kostar från USD 39.
Swww.eilot-tourism.co.il

x boende5 5 

Alla förstaklasshotell i Eilat ligger vid stranden
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På väg till pyramiderna på kameler

Petra är känd för sina rosaröda byggnader som är 
uthuggna ur bergen

Petra ligger ungefär fem och en halv 
timmes bussfärd från Eilat

Polis på kamel vid pyramiderna i Giza Guide brevid den berömda sfinxen i Kairo
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x dykning5 5 
Coral Beach
Du tar dig lätt med taxi till Coral 
Beach, strax utanför centrum, 
för cirka 20 ILS. Här finns dyk-
utrustning att hyra. Enkel snorkel 
kostar cirka 30 ILS för en heldag. 
Både nybörjare och mer erfarna 
dykare har utbyte. Det finns flera 
uthyrare. Om du inte vill släpa 
på utrustning, ta en uthyrare på 
plats. Det kan vara några kronor 
billigare att hyra inne i stan.

Coral World
Undervattensobservatorium 
strax utanför Eilat, med akvari-
um och aktiviteter för hela famil-
jen. Akvariet är byggt så att du 
kan stå i mitten och fisken sim-
mar runt dig i en stor tank.

Två undervattensobservato-

rier ligger ute i havet och en pir 
förbinder dem med kusten. På 
platsen ligger också ett maritimt 
museum.

Kom hit klockan 10 på morgo-
nen när vattnet är klart och ljuset 
är som bäst.

Inträde cirka 65 ILS, barn får 
10 ILS i rabatt.

Buss nummer 15 från Eilat 
centrum går varje halvtimme.
Swww.coralworld.com

Nemo Divers
Dykskola som också specialise-
rat sig på undervattensfotogra-
fering. För nybörjare och mer av-
ancerade. Vill du ta dykcertifikat 
finns alla möjligheter hos Nemo.
Swww.nemodivers.co.il/nemoeng.html

Aqua Sport
Äldsta dykcentret i Mellan-
östern, med kontor i Eilat och 
i Taba och Nuweiba i Sinai. Du 
kan få ett specialprogram som 
gör att du kan dyka i två länder 
under semestern. Tar du dykcer-
tifikat här får du gratis boende på 
deras enkla men trevliga vand-
rarhem.
Swww.aqua-sport.com/main.htm

Red Sea Sportklubb
Arrangerar äventyr både till havs 
och till land. Billigt boende finns 
på deras vandrarhem. Trött på 
att dyka och solbada? Då finns 
också skjutbana och äventyr 
med jeep inne i Sinai eller Ne-
gevöknen att pröva på.
Swww.redseasports.co.il

Röda havet bjuder på en fantastisk resa in i en undervattensvärld som inte bör missas
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x shoppingställen5 5  
Eilat är en taxfreezon. Det inne-
bär att varor är 17 procent bil-
ligare än i resten av landet.

Mall Hayam
Det går inte att missa varuhuset 
som i vardagsmun kallas ”mall”. 
Det stora varuhuset i slutet av 
strandpromenaden lockar med 
många butiker. Kläder, skor, 
smink, skivor, böcker och sport-
artiklar säljs till bra priser.

Bazar
På strandpromenaden finns det 
en bazar. Försäljare har ställt 
upp sina stånd och det är i första 
hand kopior som säljs. Kläder 
och CD ligger i topp medan 

krimskrams försöks säljas till 
högre priser än på andra platser i 
världen. Pruta! Det hör till affärs-
reglerna i alla bazarer i landet.

Eilat Stone
Eilat Stone Mines och Eilat 
Stone Jewellry är två juvelerar-
butiker som säljer stenar och 
naturligtvis diamanter. Diaman-
ter finns till försäljning över hela 
Israel och ofta har butikerna 
rundvisning och visar slipning av 
stenar. I butikerna kan du vara 
med och se på hur slipningen 
görs. Runtom Israel finns flera 
diamantfabriker med olika ägare. 
Båda butikerna ligger på Arava 
Road och har öppet söndag till 

torsdag 08.00-17.00 och på fre-
dagar mellan 08.00-13.00.

Egyptiskt
Vill du ha minnen från Kairo men 
har inte tid att åka dit? Då finns 
den egyptiska bazaren på Taba 
Hilton Hotel. Här säljs egyptiska 
souvenirer, papyrus och kopior 
på Tutankhamon.

Marknad
Varje torsdag är det öppen mark-
nad på torget i centrum mel-
lan 08.00-18.00. Här säljs allt 
möjligt. Handgjorda smycken, 
new age-prylar, kläder och även 
begagnade saker. Kul ställe och 
chans att göra fynd.

Israel är ett land där medbor-
garna är judar, kristna, muslimer 
och druser. Det innebär att på 
restauranger som ägs av musli-
mer och druser serveras ibland 
inte alkohol. Andra dryckesregler 
finns inte. För de som är judar 
brukar sabbatvin drickas under 
sabbat. Ett sött vin som påmin-
ner om dessertvin. Det som 
finns hemma i dryckesväg finns 
oftast i Israel. Vanliga måltids-
drycker är mineralvatten och för 
den kaffesugne nordbon finns 
kaffe i alla sorter.

Vin
Israel har egna vinodlingar och 
har odlat sedan Gamla Testa-
mentets tid. Men i modern tid 
börjades vindodling på 1870-
talet. Carmel och Golan Heights 
Winery är två av de största pro-
ducenterna.

En vinflaska på restaurang 
kostar från 250 SEK och uppåt 
beroende på kvalitet och årgång.
I Jerusalem säljs även vin som 
görs på kloster runtom i Israel 
som oftast har hög kvalitet.

Öl
Lokala ölen Maccabee och Gold 
Star släcker törsten under varma 
dagar. Säljs som halv- och hel-
litersflaskor i supermarket. Lite 
billigare än importade ölsorter.

Mjölk
Israel kan ståta med två olika 
sorters mjölk - med alkohol i eller 
utan. Xtramood med två procent 
alkohol är populär och finns i 
smaker som kokos, choklad och 
jordgubb. Höga röster från re-
ligiösa förbund har höjts för att 
få stopp på mjölkproduktionen. 
Mjölken dricks som vanligt. En-

sam eller till något att förtära.

Drinkar
En drink på kvällen eller en likör 
efter maten blir ofta generös. I 
Israel används inga mått förutom 
ögonmåttet och det snålas inte. 
Mått som tvåor, fyror och sexor 
är oftast okända begrepp. Nej, 
en likör fyller upp dricksglaset på 
många ställen.

Vatten
Kranvatten går utmärkt att 
dricka i Israel men kan ibland 
ha bismak. Mineralvatten som 
Salukia Springs har fått flera 
priser internationellt och är ett 
gott alternativ till kranen. Köp 
mineralvatten på supermarket. 
En liter kostar från 12 SEK. Vat-
ten med bubblor i kostar cirka en 
krona extra.

x drycker5 5 
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x att äta5 5 
Kosher
På samtliga israelisk-judiska 
hotell tillämpas de judiska diet-
lagarna, kosher. Det innebär att 
kött- och mjölkprodukter inte 
blandas vid samma måltid. Skal-
djur eller fläskkött är förbjudet. 
Under sabbaten, från fredag 
kväll till lördag kväll, är rökning 
förbjuden i hotellens restaurang-
er och du får inte hälla mjölk i 
kaffet. Många familjer går ut och 
äter på fredagkvällen så bords-
bokning kan vara lämpligt.

Dricks
10-15 procent anses vara en 
lämplig drickssumma i Israel. På 
vissa notor ingår avgifter som 
serviceavgift. Titta alltid längst 
ner på menyn vilka kostnader 

som tillkommer. Emellanåt kan 
det vara upp till 25 procent extra 
som läggs på i olika avgifter och 
skatter.

Mat
Det finns all slags mat som du 
kan tänka dig i Eilat. Från den 
traditionella falafeln som serve-
ras med tahine, sesamfröolja, 
i arabiskt bröd till sedvanliga 
amerikanska inrättningar som 
Pizza Hut och McDonalds. Kina-
restauranger som är märkta med 
”kosher” om de inte serverar 
skaldjur. 
     I Eilat kan du äta både billigt 
och dyrt allt beroende på dina 
krav. Gatumat är bland det go-
daste och billigaste och utmärk-
ta som luncher.

Tid
Middagar äts traditionellt lite 
senare i Israel än i Sverige. Äter 
du före åtta på kvällen finns det 
gott om plats i restaurangerna. 
Planerar du senare middag på 
restaurang, boka alltid bord för 
säkerhets skull.

Egen mat
Hyr du lägenhet och vill köpa 
egen mat är grönsaksmarknaden 
det bästa. Här hittar du grönsa-
ker och frukt till två tredjedelar 
av priset hemma. Kött köper du 
hos slaktaren. Vill du köpa fisk 
och skaldjur är det bästa att gå 
till hamnen och köpa av fiskarna. 
På supermarket finns en delika-
tessdisk och fasta priser med en 
prisnivå som hemma.

x restauranger5 5 
Gatumat
Falafel är Israels nationalrätt.
Kikärtsbullar som friteras serve-
ras med sesamfröolja i pitabröd. 
Gott, närande och billigt. På billi-
ga fik och gatuserveringar i Eilat 
stad kan du få en falafelmacka 
för ILS 5. Testa också shawarma 
som är kebab gjord på kyckling 
eller nötkött.

Casa do Brasil
I stan ligger restaurangen för 
köttälskare. Här kan du äta hur 
mycket du vill av elva olika gril-
lade köttsorter. Från oxe till kän-
guru. Kostnad cirka 180 SEK per 
person.

Red Sea Star
Undervattensrestaurang med 62 
fönster fem meter under havs-
ytan, så att du kan se undervat-

tenslivet samtidigt som du äter 
upp deras kompisar. På kvälls-
tiden är ljuset softat för att man 
ska kunna se ut. Restaurangen 
ligger i korallrevet och är upp-
byggd med stor försiktighet. 
Fisk och skaldjur är specialite-
ten. Kostnad cirka 200 SEK per 
person.

Noodle Bar
Sushi och kinesisk mat härskar 
på Noodle Bar som är populärt 
att besöka. Lika dyrt som hem-
ma. Populärt ställe att gå på när 
du har tröttnat på falafel. Kost-
nad cirka 150 SEK per person.

Pago Pago
På norra sidan av lagunen ligger 
Pago Pago, den flytande restau-
rangen. Här kan du äta skaldjur 
i alla former. Stekta, rökta, gril-

lade och kokta. Eftersom många 
restauranger är kosher (se ned-
an) är Pago Pago välbesökt av 
fisk- och skaldjurs-älskare. Dyrt 
men gott. Kostnad cirka 200 per 
person.

Prova på den goda och billiga shawarman 
och falafeln på något av fiken i stan
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Priskoll
Israel: 80,9

Sverige: 100

Så mycket kostar:

En öl: 55 kr.
Kopp kaffe: 10 kr.
Ett kilo apelsiner: 6 kr.

Middag för två på en 
bra restaurang: 500 kr.
Taxi, 3 km: 28 kr.

Dolphins Reef utanför Eilat är ett av de mest popu-
lära utflyktsmålen eftersom man här får chansen att  
simma med delfiner

På grönsaksmarknaden hittar du billiga 
grönsaker och frukter till två tredjedelar 
av priset hemma

21 -1 JAN 16 1

23 -1 FEB 14 1

26 3 MAR 10 2

31 8 APR 11 1

36 14 MAJ 11 0

38 19 JUN 13 0

39 22 JUL 13 0

40 20 AUG 14 0

37 15 SEP 14 0

33 9 OKT 15 0

28 5 NOV 16 1

23 2 DEC 17 1

Eilat
Stockholm

Stockholm
Eilat

Väder
Dagstemperatur 
och antal regniga 
dagar per månad.

Sinai-
halvönSuez

Haifa

Tel Aviv
Jerusalem

Taba Aqaba
Eilat

Damaskus

Beirut

Sharm
el-Sheikh

Röda havet

Medelhavet

ISRAEL

SYRIEN

Gaza
Västbanken

Golan-
höjderna

Aqaba
Eilat

Sharm
el-Sheikh

Golan-
höjderna

LIBANON

CYPERN

JORDANIEN
EGYPTEN

SAUDI-
ARABIEN

Eilat ligger inne i en bukt och havet brukar vara lugnt och stilla här

Här finns akvarium 
och roliga aktivite-
ter för hela familjen

Mall Hayam lockar 
med många affärer 
och bra priser
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x sevärdheter/måsten5 5 
Kameltur
Testa öknens skepp och 
se omgivningarna runtom 
Eilat. Bergens färg som går 
från gult till rosenröd skim-
rar i solen medan du vaggar 
runt. Picknick-korg och små 
stopp längs turen gör att ris-
ken för träningsvärk mins-
kar. En rolig utfärd som pas-
sar alla åldrar från fyra år. 
En vanlig tur tar cirka fyra 
timmar. Mittemot Dolphin 
Reef ligger Texas Ranch. De 
anordnar utflykter med ka-
meler där chansen att se de 
rosenröda bergen på andra 
sidan gränsen i Jordanien är 
stor. Från USD 10 och uppåt 
beroende på turens längd.

Jeep
Adrenalinkick blir det garan-
terat om du följer med på en 
jeeptur ut i öken. Ibland är 
det kilometer av sand i alla 
riktningar när föraren tar 
med dig ut på ökenvägarna. 
Kul grej att göra en halvdag 
eller upp till fem dagar om 
du även vill se Petra och 
den jordanska öken. Har 
du ett stort intresse finns 
specialturer på 13 dagar. 
I programmet ingår även 
djur och blommor, öken-
läger och minnen för livet. 
En dagstur kostar från USD 
50 per person och då ingår 
lunch. Ett företag som an-
ordnar resor är Desert Eco 
Tours som arbetar hårt för 
att lokalbefolkningen ska 
få sin del och att ta vara på 
naturen.
Swww.desertecotours.com

Negevöken
Negevöken utgör 60 pro-

cent av Israels yta men bara 
tio procent av landets be-
folkning bor där. Jeepturer 
och med besök på kibbut-
zen Sde Boker för kaffepaus 
arrangeras av flera reseby-
råer. Sde Bokers kibbutz är 
mest berömd för att David 
Ben Gurion, Israels förste 
premiärminister, flyttade dit 
1953. Häftig natur, chans 
att se vilda djur och du be-
finner dig på historisk mark.

Kings City
En biblisk temapark på 
12 000 kvadratmeter med 
bland annat fyra grottor. 
Grottorna har olika teman 
som livet i gamla Egypten 
och Torarullen. Men den 
mest populära är nog båt-
turen som bjuder på skratt 
och adrenalin. Lätt att hitta 
till då det ligger bakom ho-
tellområdet. Inträde cirka 
190 SEK för vuxna och 150 
SEK för barn.
Swww.kingscity.co.il

Beduinkväll
Kvällstid kan du följa med 
på besök hos beduinerna. 
När stjärnorna träder fram 
på himlen dukas det upp i 
beduintält ute i öken. Be-
duinerna som ofta rör sig 
mellan Israel, Jordanien 
och Egypten berättar gärna 
om sina liv och sin kultur. 
Det finns många arrangörer 
som anordnar kvällar. Texas 
Ranch och de flesta stor-
hotellen har sina mer ar-
rangerade kvällar. För den 
riktiga varan kan det vara 
bra att ta sig till Taba, söder 
om Eilat. Pris per person 
från USD 35.

Kings City är något så ovanligt som en 
biblisk temapark för hela familjen

Du kan uppleva Negevöknen både på kamel-
ryggen eller på en fartfylld jeeptur

Det finns möjlighet att besöka beduin-
familjer genom arrangerade turer
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x barer & klubbar5 5 
Varje vecka publiceras Events in 
Eilat som kan hämtas gratis på 
turistkontoret. I tidningen hittar 
du vad som är på gång i klubbli-
vet samt info om festivaler och 
rabatter.

Platinum
Det mest populära diskoteket är 
Platinum (tidigare Sheba) som 
ligger på King Solomons Hotel. 
Laser och häftigt ljudsystem 
lockar de flesta hit på fredag- 
och lördagkvällar. Inträde är 
cirka 50 sheqel och då ingår en 
drink. Musiken är en kompott av 
popmusik från väst och israelisk 
och arabisk musik. Avslappnad 
klädkod och öppet till 03.00 på 
morgonen. De flesta som kom-

mer hit rör sig i ålderskretsen 
18-30 år.

Ha-Nesiha
På Princess Hotel innan Taba-
gränsen ligger diskoteket Ha-
Nesiha som är nummer två i po-
pularitet. Taba ligger strax söder 
om Eilat och lättast är att ta en 
taxi hit. Räkna med 100 kronor 
för taxin på kvällskvisten.

Stranden
Lättsamt, avslappnat och popu-
lärt är stranddanserna som är på 
måndagar, torsdagar och freda-
gar. Ta buss nummer 15 och be-
tala ILS 25 i avgift. Många back-
packers från hela världen samlas 
och temperaturen är hög.

Tre apor
Baren The Three Monkeys på 
strandpromenaden är för tillfället 
Eilats hetaste bar. Levande mu-
sik de flesta kvällar. Tröttnar du 
på musiken kan du sitta utom-
hus bredvid vattnet. Flip-flops 
och shorts tillåts inte. Innan dis-
koteket är baren ett populärt vat-
tenhål för partysugna.

Hotell
Varje hotell har sin egen under-
hållning på kvällarna. Folklo-
ristiska kvällar med traditionell 
musik, klädsel och dans är en 
klassiker. Andra kvällar följs av 
internationella shower, ofta med 
bensprattel, och tävlingar.

I Israel snålas det inte direkt med alkoholen i drinkarna Nattvy över Eilat
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x bada5 5 
Strand
Stränderna är en blandning av 
småsten och sand. Ofta måste 
du betala för solstolarna om 
inte hotellet har egen strand. 
Många studenter som läser på 
universitetet erbjuder fot- och 
ryggmassage på stranden. Det 
är ett sätt för dem att tjäna lite 
extra pengar. Sheraton, Nep-
tune och Dan Hotel har stränder 
med badvakter. De flesta tycker 
Northern Beach är bäst. De norra 
stränderna har sand men Coral 
Beach är stenig och du behöver 
badskor.

Topless
Israel är ett land fyllt med olika 
uppfattningar vilket också är 
dess tjusning. I vissa fall är det 
helt ok att sola topless medan 
i andra fall kan blickarna bli lite 
väl långa. Nakenbad är strikt för-
bjudet.

Havsbotten
Havsbotten har ofta lite små-
sten och det är fullt med fiskar, 
snäckor och emellanåt en och 
annan sjöborre. Köp badskor i 
Eilat. Här hittar du mängder av 
modeller och färger. I Sverige 
finns oftast bara vita tantskor.

Säkerhet
Säkerheten på stranden är god. 
På de privata hotellstränderna 
har hotellet personal som håller 
koll och som är specialutbildade. 
På allmänna stränder finns oftast 
ingen vakt. Varningssystem med 
flaggor används emellanåt. Det 
är inte så ofta eftersom Eilat lig-
ger inne i en bukt där havet är 
lugnt.

Temperatur
Under vintersäsongen är det cir-
ka 18 till 22 grader i vattnet me-
dan det under sommarsäsongen 
kan bli upp till 25-27 grader.

Badskor rekommenderas eftersom havsbottnen kan vara lite småstenig
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x utfärder5 5 
Glasbåt
Lite alternativ till solbadande och 
snorkling blir det med glasbåten. 
Den tar dig sakta ut längs stran-
den och i botten, genom glas, 
kan du se både firrar och växter. 
Den vanligaste turen är på en 
timme och kostar cirka 100 kro-
nor per person. Det finns många 
olika arrangörer, förhandla direkt 
med båtägaren.

Delfindyk
På Dolphin Reef kan du simma 
med delfiner. 14 delfiner som 
emellanåt simmar ut från sitt 
delfinarium lockar många dy-
kare. Djupaste stället där delfi-
nerna simmar är 17 meter men 
du kan också stå på en av pon-
tonbroarna. Det krävs att du kan 
snorkla och ska du dyka med 
delfinerna måste du ha dykcer-
tifikat. Emellanåt är det ont om 
platser. Boka i samband med re-
san för att vara säker. Det kostar 
ILS 46 för vuxna (över 15 år) och 
ILS 32 för barn att komma in på 
området. Vill du simma med del-

finerna bör du boka tid i förväg.
Swww.dolphinreef.co.il

Sinai
Sankta Katarina klostret i Sinai 
har den största samlingen av he-
liga manuskript efter Vatikanen. 
Ligger nära platsen där Moses 
sägs ha erhållit de tio budorden 
från Gud. På klostret finns den 
brinnande busken som talade 
med Moses. Många väljer att gå 
uppför Mose berg på natten för 
att möta soluppgången. Visum 
för att komma in på Sinaihalvön 
kan du köpa vid gränsen eller 
fixa ett visum i Stockholm på 
Egyptens ambassad. Det tar 
cirka sex timmar att köra till 
klostret från Eilat. Gratis inträde. 
Men klostret har bara öppet mel-
lan 08.00 till 12.00 och stängt på 
söndagar. Det finns många ar-
rangörer som ordnar resor. Svårt 
med buss så bästa alternativet är 
organiserad resa eller hyrbil.

Petra
Det rosaröda templet i Petra har 

skildrats i en Indiana Jones-film 
och är ett välbesökt utfärdsmål 
i Jordanien. Från Eilat anordnas 
resor av de olika charterbolagen 
samt av fristående resebyråer. 
Priset ligger runt cirka 1 500 SEK 
och uppåt. Ett alternativ är att 
du själv tar dig över gränsen till 
Aqaba och tar buss. Du måste 
ha visum till Jordanien vilket du 
kan ordna på det jordanska kon-
sulatet i Stockholm. Det tar cirka 
fem och en halv timme att åka 
med buss till Petra från Eilat.

Pyramiderna
Från Eilat går både endagars- 
och tvådagarsturer till Kairo för 
att se pyramiderna. Satsa på 
tvådagarsturen. Det blir en aning 
stressigt på en dag med tidig 
morgon och sen kväll med buss. 
På turen brukar också Egyptiska 
museet besökas med bland an-
nat Tutankhamonsamlingarna. 
Priserna ligger på cirka 1 500 
kronor per person i organiserad 
resa och bussresan tar cirka sex 
timmar från Eilat.

Nyfiken delfin vid Dolphin Reef
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x ta sig runt5 5 
Eilat är behändigt och så pass li-
tet att du lätt tar dig runt till fots. 
Promenadstråket längs havet 
som leder till ”mallen”, det stora 
varuhuset, och till marknader 
är ofta välbesökt. Vill du ta dig 
runt i Israel kan du lugnt hyra bil, 
åka taxi eller pröva på världens 
näst största bussnät med Egged 
Tours.

Taxi
Taxi är lätt att få tag på och bil-
ligt i jämförelse med Sverige. 
Det finns taxameter. Om du ska 
åka en längre sträcka kan det 
vara en idé att förhandla fram ett 
fast pris. Risken att bli lurad är 
minimal men kolla alltid att taxa-
metern startar på ILS 7.80. Tre 
kilometer kostar ungefär ILS 10.

Bil
Det finns gott om hyrbilar. Ibland 
kan det bli billigare om du bokar 
via nätet hemifrån. Tänk på att 
inte köra med israelregistrerad 
bil inne i palestinska områden. 
Emellanåt kan känslor svalla 
och du riskerar att stenar kastas. 

Med bil kan du själv köra till Je-
rusalem och Tel Aviv. Vägarna är 
bra och skyltningen är på både 
engelska, hebreiska och ara-
biska. Med bil kan du också göra 
besök vid Döda Havet, beduin-
läger och få möjlighet att se dig 
om i ett spännande landskap. 
Palestinska områden ligger på 
avstånd. Gazaremsan kör du ej 
igenom och Västbanken kan du 
besöka om du vill se städer som 
Ramallah, Jeriko och Hebron. 
Är det det minsta oroligt stängs 
alltid Västbanken av och turister 
får inte köra in.

Buss
Israeliska bussbolaget Egged 
Tours är det andra största buss-
bolaget i världen. Med buss kan 
du åka mellan Eilat och Haifa, Tel 
Aviv, Jerusalem och Beer Sheva. 
En enkelbiljett mellan Jerusalem 
och Eilat kostar cirka 70 ILS. Har 
du mobil kan du slå 2800 inom 
Israel och fråga efter priser, 
resväg och terminaler. Du kan 
också boka en biljett med ditt 
kreditkort på samma nummer. 

Bussar går regelbundet, även 
på shabbat, två till tre gånger 
per dag. Terminalen hittar du på 
Centralstationen på Hatmarim 
Boulevard.
Swww.egged.co.il/eng

Sherut
Stortaxi som har bestämda rut-
ter. Principen är att taxin åker när 
den är full. Lite billigare än buss 
och något snabbare. Stannar 
överallt och släpper på och av 
passagerare. Sherut till Jerusa-
lem och Tel Aviv från Eilat finns 
inte då konkurrensen från Eg-
gedbussarna är för stor.

Lifta
Lifta har alltid varit vanligt och 
accepterat i Israel. Längs vä-
garna kan du se värnpliktiga som 
försöker få skjuts när de har fått 
permission. Här använder man 
pekfingret istället för tummen 
och pekar snett ner mot vägen. 
Titta på hur de andra gör. 
     Men var vaksam. Samma 
faror som finns i Sverige vid lift-
ning finns även i Israel.

Om du aldrig har provat på att rida på kamel har du din chans här
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x att göra i Jerusalem5 5 
Gamla stan
Gamla stan lockar med myllran-
de gränder och den berömda Via 
Dolorosa, smärtornas väg, där 
Jesus gick med korset. På var 
och en av de 14 olika stationerna 
som markerar olika händelser på 
Jesus vandring ligger en kyrka. 
Vägen går från Antoniafortet, 
där Jesus dömdes till döden, 
fram till Gravkyrkan som står 
på Golgata. Gravkyrkan är en 
ortodox kyrka som uppfördes av 
Konstantin den store under 330-
talet e.Kr.

Klagomuren
Klagomuren, som är den enda 
delen kvar från Davids tempel, 
ser dagligen judar be samtidigt 
som al-Aqsa-moskén ligger 
bakom muren där muslimer ber. 
I hålen på Klagomuren läggs lap-
par in om önskemål i livet. Bland 
alla papper kommer du att se 
faxpapper. Via ett betalnummer 
kan alla judar i världen faxa över 
sina önskningar och de läggs i 
Klagomuren.

Getsemane
En promenad runt om stads-
muren i Gamla stan leder dig till 
Getsemane trädgård där Judas 
sägs ha hängt sig. En liten kyrka 
med underbara fresker och en 
örtagård bjuder in till promenad.

Minnesmuseet
Även nyare historia finns som 
minnesmuseet Yad Vashem 
som är tillägnat de judar som dö-
dades under andra världskriget. 
Trädgården är fylld med statyer 
som visar olika händelser, hjältar 
och martyrer. I museet finns en 
av världens största databaser 
för sökande efter försvunna. Två 

träd är även planterade till Raoul 
Wallenberg och Per Anger som 
minne för deras insatser.
Swww.yadvashem.org

Gatulivet
Men kanske är det framför allt 
gatulivet som skildrar Jerusa-

lem bäst. Ta en kopp kaffe på en 
av de många kaféerna på Jaffa 
Street och se människor från alla 
jordens hörn med olika religi-
onsinriktningar gå förbi. Njut av 
livsglädjen och det hektiska som 
ligger i luften. Jerusalem lämnar 
ingen oberörd.

al-Aqsa-moskéns gyllene kupol är ett av Jerusalems mest välkända riktmärken
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Eilat är Israels mest populära resmål. För 
både besökare och israeler. Året om kom-
mer soltörstande gäster hit för att njuta av 

sol och dykning i Röda Havet. Här råder lugnet 
och det känns långt ifrån oroligheter som sker på 
andra håll i landet av och till.

Det är i första hand för solen som du åker till Ei-
lat för. Med 350 soldagar per år, klart vatten och 
aktiviteter för hela familjen är staden perfekt för 
en avkopplande semester. Men söker du kultur 
och historia får du åka utanför staden.

Med sitt strategiska läge i Aqabaviken är det 
lätt att ta sig till Jordanien och Egypten eller varför 
inte en tur till Jerusalem? Resor arrangeras dagli-
gen till klipptemplet i Petra, Sinai med Sankta 
Katarinaklostret och pyramiderna i Giza.

Ta med snorkel eller hyr på plats. En av de mest 
populära utfl ykterna är att simma med delfi ner. 
För de små fi nns chansen att bekanta sig med fi s-
kar som Nemo bara en meter ut i det klara vattnet. 
Orädda och nyfi kna.

På kvällen lyser staden upp och restauranger 
fi nns det gott om. För alla plånböcker.

Brochim habaim le Eilat! Välkommen till Eilat!

Katarina Arvidson
resa@aftonbladet.se

x viktiga fakta5 5 
Pass och visum
Svenska medborgare behöver 
inte visum. Tänk på att passet 
ska vara giltigt i minst sex måna-
der vid ankomst. Du kan stanna 
i max 90 dagar. Planerar du att 
åka till Petra i Jordanien eller till 
pyramiderna i Egypten? Ta med 
dollar och ordna visum i Sverige 
innan du åker. Visum till Egypten 
kan köpas vid utresa från Israel. 
Fördelen med att köpa visum 
innan du åker från Sverige är att 
du slipper du stå i kö.

Pengar
Israeliska sheqel, ILS, är gång-
bara i hela Israel. En ILS är värd 
1,58 kr (april 2006). Israel är ett 
relativt dyrt land som ligger på 
samma nivå som Sverige och 
emellanåt något högre. Banko-
mater finns det gott om och kre-
ditkort accepteras på de flesta 
butiker, hotell och restauranger. 
Eilat har fördelen av att vara en 
taxfreezon vilket gör det mesta 

lite billigare. Taxi är toppen med 
priser runt 50 procent billigare 
än hemma. Använd inte rese-
checkar, de kostar multum att 
växla in. Dollar är mest gångbart 
i Mellanöstern. Men alla kon-
vertibla valutor växlas i Israel på 
privata växlingskontor, bankerna 
vid Hatmarim bly och på shop-
pingcentrat Mall Hayham.

Språk
Israel har två officiella språk: 
hebreiska och arabiska. Engel-
ska förstås i stort sett överallt. 
De flesta skyltar är skrivna på he-
breiska, arabiska och engelska. 
Då Israel är ett multikulturellt 
land med en befolkning som 
härstammar från hela världen 
talas även språk som franska, 
spanska, tyska, jiddisch, ryska, 
polska och ungerska.

Säkerhet
Säkerhetstänkandet är högt i 
Israel. Varuhus och restauranger 

kan be att få titta i din väska. Var 
alltid beredd på detta. Det är för 
din egen skull som noggranna 
kontroller görs. Ta aldrig emot 
paket eller brev. Eilat, till skillnad 
mot andra platser i Israel, har 
under åren förskonats från ter-
ror jämfört med Jerusalem och 
andra städer. Ha alltid passet på 
dig ifall du blir stoppad vid en 
säkerhetskontroll.

Klimat
Långa, varma och torra somrar 
under tiden april till oktober. Ei-
lat och de södra regionerna har 
behagliga vintrar medan Jerusa-
lem någon enstaka vinter fått se 
snöflingor. Under vinterperioden 
kan en tröja behövas kvällstid 
i Eilat. Under vintersäsongen 
mellan oktober till april är medel-
temperaturen 25 grader och 
under sommaren mellan maj till 
september 35 grader. Kallaste 
månaden är januari och varmas-
te månaden är juli.
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En resguide från 19

sätt att veta mer5 5 
First Class
Streifferts förlag ger ut First 
Class Det heliga landet och Jeru-
salem. Bra historiska fakta och 
tips om utfärder. Många bilder 
och adresser. Extra plus för 
adresslistor och klassificeringar 
på hotell och restauranger. Här 
ingår även Sinai och Jordanien. 
Cirka 210 SEK.

UI
Utrikespolitiska institutet ger 
ut en häftad bok om Israel. Där 
finns statistiska uppgifter och 

information om politik, historia 
och ekonomi. Cirka 45 SEK.

Inshallah
En resa i Israel ger en liten in-
blick i problematiken Palestina. 
Donald Boströms bok Inshallah 
är hans bilder från 17 års resor i 
området och texter av olika Mel-
lanösternkännare. Väl värd att 
läsa för att få en större förstå-
else för en lång och smärtsam 
konflikt. Finns i pocket. Cirka 45 
SEK.

Berlitz
Berlitz behändiga pocketbok om 
Israel tar ingen plats. Trots sin 
litenhet innehåller den det mesta 
du vill veta och se. Många bilder 
och praktisk information. Cirka 
105 SEK.

Bibeln
Bibeln är guld att ha med sig om 
du ska resa runt i både Israel, 
Jordanien och Egypten. Spän-
nande att läsa om du besöker 
platser med religiös anknytning.

Solbadare på väg hem efter en dag på stranden




